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PEDMLUVA

Pedkládaný svazek Fauny SSR zahrnuje 8 eledí ádu Diptera (dvou-

kídlí), které jsou vtšinou hospodásky velmi dležitou skupinou hmyzu
hlavn z hlediska zdravotnického a veterinárního. Jedná se o ektoparazity

(krevsající dvoukídlí) nebo endoparazity (steci) pevážn teplokrevných

žiich. Zpracování krevsajících dvoukídlých navazuje nepímo na 13.

svazek Fauny CSSR — komáry bodavé. Až na nkolik druh podeledi

Stomoxydinae, které budou zahrnuty do samostatného svazku v rámci celé

eledi Miiscidae, jsou nyní v edici Fauna CSSR zpracovány již všechny druhy

krevsajících dvoukídlých, vyskytující se na území CSSR. Sepsání tohoto svaz-

ku, na návrh redakní rady edice, si vynutila skutenost, že tak hospodásky

významné skupiny dvoukídlých nebyly doposud souborn na území CSSR
zpracovány, vtšinou chybla i dílí zpracování v eštin. Pedkládaný svazek

má za úkol tento nedostatek napravit a umožnit všem pracovníkm vdeckých

a výzkumných ústav, škol a pracovníkm hygienických stanic snadnou a rych-

lou determinaci tchto parazitických dvoukídlých.

Jelikož již není v silách jednoho autora obsáhnout tak širokou skupinu

hmyzu, podílel se na sestavení tohoto svazku kolektiv autor, uitel vysokých

škol a vdeckých pracovník SAV, specialist na jednotlivé eledi dvou-

kídlých. I. Országh zpracoval ele Ceratopogonidae (pakomárcovití), J. Knoz

ele Simuliidae (muchnikovití), M. Chvála ele Tabanidae (ovádovití),

J. Miná eledi Hypodermatidae^ Oestridae aGasterophilidae (stekovití), J. Chalup-

ský ele Hippoboscidae (klošovití) a K. Hrka eltd JVycíeribiidae (muchulovití).

Jednotlivé eledi jsou zpracovány samostatn, spolený pro celý svazek je

pouze úvodní systematický pehled probíraných taxon a seznam literatury. A-
koli se na zpracování 8 eledí podílelo 6 autor,jsoujednotlivé eledi uvedeny je-

dnotn podle platných smrnic pro Faunu CSSR a v úmrném rozsahu potu
známých taxon na území CSSR. Hlavní draz je kladen na dosplce, avšak

u nkterých eledí, kde je taxonomie založena hlavn na vývojových stadiích

(muchniky), anebo kde jsou vývojová stadia nacházena astji než dosplci

(steci), jsou larvy a kukly zpracovány podrobn až na úrove druhu.

ovádovitých, kde jsou vývojová stadia ješt nedostaten známa a nemají

ani v praxi zatím takový význam jako u pedešlých eledí, jen na úrove



rod. eledi Ceratopogonidae jsou zpracovány pouze rody zahrnující druhy

krevsající, ostatní rody eledi jsou uvedeny jen v klíi.

Každou ele uvádí obecná ást, kde po celkové charakteristice následuje

kapitola o morfologii dosplc a popípad vývojových stadií, pokud jsou

dále probírána, kapitola o ontogenetickém vývoji a bionomii, íylogenezi,

klasifikaci a systematickém postavení eledi, dále kapitola o zdravotnickém

a hospodáském významu eledi, o boji, ochran a pirozených nepátelích.

V systematické ásti je uveden klí na podeledi a rody, a dále následuje zpra-

cování jednotlivých rod s jejich charakteristikou a urovacím klíem na dru-

hy, popípad podrody nebo skupiny druh. Zpracování jednotlivých druh,
které tvoí základ Fauny SSR, je podle souasných platných smrnic pro

tuto edici oproti pedešlým svazkm ásten zkráceno. Omezený rozsah proto

neumožnil uvést úplnou synonymiku jednotlivých taxon a vyerpávající

literární údaje prací uveejnných v SSR, které jsou u tak hospodásky vý-

znamných skupin velmi bohaté. Jsou tedy uvedena jen nejdležitjší synonyma

a nesprávn použitá jména, která se již díve objevila v eské i slovenské lite-

ratue. Literární odkazy jsou omezeny jen na základní monografická díla, kde

tená najde další podrobnjší údaje.

Popisy jednotlivých druh jsou uvedeny ve form diagnóz, doplnných
vyobrazením nejdležitjších diagnostických znak, které umožní snadnjší

determinaci. Všechny obrázky, pokud není uveden pramen, jsou pvodní.

každého druhu následuje struný odstavec o bionomii, dob výskytu, po-

pípad vývoji a ekologii druhu, dále je strun uvedeno zempisné rozšíení

a výskyt v SSR. U druh parazitujících na specifických hostitelích, kde i zna-

lost hostitele usnadní determinaci, je pipojen výet známých hostitel v sa-

mostatném odstavci.

Sepsání tohoto svazku pedcházela revize veškerého dostupného a zachované-

ho dokladového materiálu z území SSR. Historického sbírkového materiálu

se zachovalo jen málo, nkteré skupiny drobných dvoukídlých nebyly prak-

ticky díve vbec sbírány a studovány. V souasné dob lze hodnotit prozkou-

manost celého území SSR jako velmi dobrou a novji sbíraný dokladový

materiál je velmi bohatý. Zásluhu na tom má pedevším velký rozvoj ento-

mologie a dipterologie v SSR po roce 1948, spojený s plánovanými výzkum-

nými úkoly vysokých škol a nov založených ústav SAV a SAV. Pedklá-

dané zpracováni jednotlivých eledí je založeno na revizi veškerého dostupného

materiálu vetn revize všech literárních údaj o výskytu druh na území

SSR do roku 1977. Omezený rozsah svazku však neumožnil autorm uvést

podrobnjší údaje ke všem díve uveejnným faunistickým i jiným pracím

z území SSR. Nejsou-li zde nkteré starší i jinými autory uvedené údaje

o rozšíení a fenologii druh na území SSR potvrzeny, nebo nesouhlasí-li

nyní uvedené údaje s dívjšími, jsou údaje staršího data založeny na chybné

determinaci.



Autoi pedkládaného svazku Fauny CSSR jsou si pln vdomi toho, že jako

každý vdní obor, který se neustále rozvíjí, není ani toto dílo dokonalé a asem
nkteré údaje bude nutné doplnit i opravit. Není vylouen ani výskyt druh
dalších, dosud na území SSR nezjištných nebo nepedpokládaných, nap.
nkterých jižních element zavleených nám dopravními prostedky. U n-
kterých skupin však není vylouen ani výskyt druh pro vdu nových. Nech
je tedy toto dílo chápáno jako shrnutí našich dosavadních znalostí a souasn
jako základ pro další studium. Splní-li svj hlavní úkol, tj. že pispje poznání

fauny tchto zdravotnicky a hospodásky význaných dvoukídlých v SSR
a umožní jejich snadnou a rychlou determinaci pracovníkm ve zdravotnictví,

veterináství, zemdlství a v dalších výzkumných a resortních ústavech našeho

národního hospodáství, bude zámr autor splnn.

Autoi jsou zavázáni mnoha nejmenovaným spolupracovníkm za umožnní
studia dokladového materiálu z celého území SSR a za adu cenných údaj.

ásti rukopisu pispli svými poznámkami dr. Z. Hájková, CSc, adr. L.Jed-

lika, CSc. Za cenné rady a pipomínky rukopisu dkují autoi akademiku

B. Rosickému, vdeckému redaktorovi, a prof. J. Kramáovi, DrSc, recenzen-

tovi tohoto svazku.

V Praze 18. dubna 1977 M. Chvála



SYSTEMATICKÝ PEHLED DRUH

1. ele CERATOPOGONIDAE — Pakomárcovití

1. podele LEPTOCONOPINAE

1. rod Leptoconops Skuse, 1889

1, podrod Leptoconops s. str.

*\. L.iL.)bidentatusGucevic,l9eO 49

2. podrod Holoconops Kieífer, 1918

*2. L. (H.) borealis Gucevi, 1947 51

2. podele CERATOPOGONINAE

2. rod Culicoides Latreille, 1809

1. podrod Pontoculicoides Remm, 1968

1. C. {P.) saevus Kieffer, 1922 63

2. C. (P.) slovacus Országh, 1969 64

3. C. (P.) tauricus Gucevi, 1959 64

2. podrod Oecacta Poey, 1851

4. C. {O.) pumilus {V^innertz, 1852) 67

5. (O.)7« Campbell et Pelham-Clinton, 1960 68

6. C. (O.) íe^nw Campbell et Pelham-Clinton, 1960 70

7. (O.) semmaculatusC\astrier,l958 71

8. C. (O.) albicans {Wmnertz, 1852) 71

9. (O.) brunnicans Edwards, 1939 73

* Druh v SSR pedpokládaný, ale dosud nezjištný.
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5. podrod Avaritia Fox, 1955

50. (A.) ckiopterus (Meigen, 1830) 121

51. C. (^.)i?M;u^Goetghebuer, 1936 122

52. C. (A.) abchazicus Dža.rarov, 1964 123

53. C. (A.) obsoletus (Meigen, 1818) 124

54. (^.)jcoíc«íDownes et Kettle, 1952 126

. podrod Culicoides s. str.

55. (C.)/>tíZícaw(Linné, 1758)— Pakomárec bleší 127

56. C. (C.) halophilus Kieffer, 1924: 130

57. C. (C.) punctatus (Meigen, 1804) 131

58. C. (C.) delta Edwards, 1939 133

59. . (.) /u/?ícamDowneset Kettle, 1952 135

60. . (.)/^« Edwards, 1939 136

61. . (.) ím/>Mwía/Mj Goetghebuer, 1920 • 137

62. . (.) ^mwcenj Edwards, 1939 139

bez systematického zaazení

63. . cameroni Campbell et Pelham-Clinton, 1960 140

2. ele SIMULIIDAE - Muchnikovití

l.podele GYMNOPAIDINAE

1. rod Twinnia Stone et Jamnback, 1955

1. T. hydroides Novák, 1956 176

2. podele PROSIMUUINAE

2. rod Prosimulium Roubaud, 1906

1. P. latimucro (Enderlein, 1925) 181

2. . hirtipes (Fries, 1824) 182

3. . íomojyaryí (Enderlein, 1921) 184

4. . subrußpes Knoz sp. n 185, 522

5a. P. rufipes rufipes (Meigen, 1830) 187

5b. P. rufipes aestivalis Knoz, \96 189

10



3. podeled SIMULIINAE

tribus CNEPHIINI

3. rod Cnephia Enderlein, 1921

*1. C. credecimata {Edwards, 1920) 190

*2. danubica Rubcov, 1956 191

4. rod Greniera Doby et David, 1959

*1. G./ Doby et David, 1959 193

*2. G. sedecimfistulata Zwolski, 1964 194

tribus EUSIMULIINI

5. rod Eusimullum Roubaud, 1906

1. E. latipes (Meigen, 1804) 200

2. E. costatum (Friederichs, 1920) 203

3. E.., 1961 205

4. E. cryophilum Rubcov, 1959 206

5. E. carpathicum Knoz, 1961 208

6. iE. 6ríraní/t (Grenier et Dorier, 1958) 210

7. E. codreanui Serban, 1958 211

8. E. carthusiense {Grenícr ctDorier, 1958) 213

9. E. brevidens Kuhcov, 1956 214

10. E. oligotuberculatum Knoz, 1965 215

11

.

£. angustitarse (Lundström, 1911) 217

12. E. latigonium Rubcov, 1956 219

13. E. aureum (Fries, 1824) 221

14. E. secuforme Rubcov, 1956 223

15. E. latizonum Rubcov, 1956 224

16. E. serbicum (Baranov, 1925) 225

17. E.angustatum Knhcow, 1956 226

6. rod Schoenbaueria Enderlein, 1921

1. S. pustila (Fries, 1824) 228

tribus WILHELMIINI

7. rodW i I h e I m i a Enderlein, 192

1

1. W.equina{Unné,l758) 231

2. W. mediterranea (Puri, 1925) 233

3. .// (Meigen, 1804) 233

4. W. balcanica Enderlein, 1924 235

11



tribus SIMULIINI

8. rod Teti si mu li um Rubcov, 1963

*1. T. bezzii (Corti, 1916) 236

9. rod Boophthora Enderlein, 1921

1. . erytkrocephala {De Geer, 1776) 239

2. B.sericata{Meigen,l8l8) 241

10. rod Gnus Rubcov, 1940

1. G. íAanenje (Živkoviová et Grenier, 1959) 242

11. rod Odagmia Enderlein, 1921

1. O. ornata {Meigen, 1818)— Muchnika zdobená 246

2. O. í/)woja(Doby et Deblock, 1957) 249

3. O. variegata (Meigen, 1818) 250

4. O. rheophila K.noz,\9&\ 252

5. O. monticola (Friedrichs, 1920) 254

6. O. maxima Knoz, 1961 256

12. rod Obuchovia Rubcov, 1947

1. O. auricoma (Meigen, 1818) 259

13. rod Cleitosi mullu m Séguy et Dorier, 1936

1. C. argenUostriatum (Strobl, 1898) 261

2. í/^^ran^« (Dorier et Grenier, 1959) 264

14. rod Si mu li um Latreille, 1802

1. S. tuberosum (Lundström, 1911) 268

2. 5.^ Rubcov, 1956 270

3. 5.^^<(Meigen, 1838) 271

4. S. verecundum Stone et Jamnback, 1955 272

5. S. morsitans Edwards, 1915 275

6. S. austeni Edwards, 1915 276

7. S'. paramorsitans Rubcov, 1956 278

8. S.reptans{Unné, 1758) 279

9. S. galeratum Edwards, 1920 281

12



3. eleTABANIDAE - Ovádovití

1. podele CHRYSOPSINAE

tribus CHRYSOPSINI

1. rod Chrysops Meigen, 1803

1. Je/>u/<:rafo (Fabricius, 1794) 305

2. divaricatus Loew, 1858 306

3. caecutiens (Linné, 1758) — Bzikavka slepooka 307

4. C. z^záMato (Fabricius, 1794) 307

5. C.re/fcíMj Meigen, 1820 309

6. parallelogrammus Zeller, 1842 309

7. C. rußpes Meigen, 1820 310

8. C./az;z>í Meigen, 1804 311

2. rod Nemorlus Rondani, 1856

*1. JV.w7n>enmí (Meigen, 1820) 312

3. rod Si lvi US Meigen, 1820

1. S. alpinus {Scopoli, 1763) 313

2. podeled TABANINAE

tribus TABANINI

4, rod Hybomitra Enderlein, 1922

1

.

skupina Hybomitra tarandina

*1. H. tarandina (Linné, 1758) 320

2. skupina Hybomitra aterrima

2. H. micans (Meigen, 1804) 321

3. H. auripila (Meigen, 1820) 322

*4. H. aterrima (Meigen, 1820) 323

*5. H. caucasica (Enderlein, 1925) 323

3. skupina Hybomitra borealis

6. H. borealis (Fabricius, 1781) 325

7. . ytflMní Chvála et Lyneborg, 1970 325

8. H. arpadi (Szilády, 1923) 326

13



4. skupina Hybomitra decora

9. H. pilosa (Loew, 1858) 327

5. skupina Hybomitra montana

10. H. nigricomis (Zetterstedt, 1842) 328

11. R/wnWfl (Fallen, 1817) 330

12. H.nitidifronsconfiformisC\iwk\2Le\.yíovicha.,\91\ 330

13. H. lundbecki Lyneborg, 1959 331

14. . ro/)fcfl (Linné, 1 758) 333

15. H. montana (Meigen, 1820) 333

6. skupina Hybomitra bimaculata

16. H. muehlfeldi {Brauer, 1880) 334

17. . bimaculata (Macquart, 1826) 336

18. . distinguenda (Verra.ü, 1909) 337

19. . ciureai (Séguy, 1937) 338

7. skupina Hybomitra erberi

»20. H. expollicata (Pandellé, 1883) 338

8. skupina Hybomitra acuminata

21..^ (Loew, 1858) 340

5. rod Atylotus Osten-Sacken, 1876

1

.

skupina Atylotus plebejus

1. ^.jui/unaíícorww (Zetterstedt, 1842) 343

2. A. plebejus (Fallen, 1817) 343

2. skupina Atylotus rusticus

3. A. latistriatus (Brauer, 1880) 345

4. A.fulvus (Meigen, 1820) 345

5. ^. /oe«;íanMí(Villeneuve, 1920) 347

6. A. rusticus (Linné, 1767) — Ovád selský 347

6. rod Therioplectes Zeller, 1842

1. r.gí^flj (Herbst, 1787) 349

4



7. rod Tabanus Linné, 1758

1. skupina Tabanus quatuornotatus

1. T. quatuornotatus Meigen, 1820 354
2. T.neTnoralisMcigen,\820 356
*3. T. rupium Brauer, 1880 356

4. r. bifarius Loew, 1858 357

5. r.íCTiMtcofnw (Enderlein, 1932) 358

2. skupina Tabanus glaucopis

6. T. glaucopis Mcigen, 1820 358

7. T. exclusus Pandellé, 1883 360

3. skupina Tabanus cordiger

8. . cordiger Meigen, 1820 361

9. . unifasciatus Loew, 1858 361

4. skupina Tabanus bromius

10. r.inam'Leclercq, 1962 362

11.. Brauer, 1880 363

12. T. r«^tt/am Jaennicke, 1866 364

13. T. bromius\, 1758 — Ovádbzuivý 366

14. . maculicomis Zetterstedt, 1842 366

15. . tergestinus Egger, 1859 367

5. skupina Tabanus bovinus

16. T. paradoxus Jaennicke, 1866 368
•17. T. spectabilis Loew, 1858 369

18. . aatommi/ti Linné, 1761 — Ovád letní 369

19. . spodopterus Meigen, 1820 371

20. . «ífe/tcaí Zeller, 1842— Ovád velký 371

21. . bovinus lÁané, 1758— Ovád hovzí 372

8. rod Glaucops Szilády, 1923

1. G.hirsutus (Villers, 1789) 374

tribus DIACHLORINI

9. rod Ph i li po my i a Olsufjev, 1964

1. P. graeca (Fabricius, 1794) 376

2. P. aprica (Meigen, 1820) 376
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tribus HAEMATOPOTINI

10. rod Heptatoma Meigen, 1803

1. H. pellucens (Fabricius, 1776) 378

11. rod Haematopota Meigen, 1803

1. skupina Haematopota italica

1. H. grandis Meigen, 1820 382

2. H. italica Meigen, 1804 383

2. skupina Haematopota pluvialis

3. H. csikii Szilády, 1922 384

4. H. pluvialis (Linné, 1 758) — Bzikavka dešová 385

5. H. scutellata (Olsufjev, Moucha et Chvála, 1964) 386

6. H. subcylindrica Pandellé, 1883 387

7. H. bigoti Gobert, 1881 388

8. H. crassicomis Wahiberg, 1848 389

4. eled HYPODERMATIDAE - Steci podkožní

1. podele OESTROMYIINAE

1, rod Oestromyia Brauer, 1860

1. O. leporina (Pallas, 1778) 404

2. podele HYPODERMATINAE

2. rod Hypoderma Latreille, 1818

1. .^ (De Geer, 1776) — Steek hovzí 407

2. H.lineatum (De Viliers, 1789) 408

3. H.dianaBrautT, 1856 — Steek srní 409
4. H. actaeon Brauer, 1858 — Steek jelení 410

5. ele OESTRIDAE — Steci nosní

1. podele CEPHENEMYIINAE

1. rod Cephenemyia Latreille, 1818

1. auniariw (Meigen, 1824) — Steek rudohlavý 421

2. C. j/íOTM/ator (Clark, 1815) — Steek hltanový 423

16



2. rod Pharyngomyia Schiner, 1861

1. . pieta (Meigen, 1824) 424

2. podele OESTRINAE

3. rod Oestrus Linné, 1758

1. O. om Linné, 1758— Steek oví 427

4. rod Rhinoestrus Brauer, 1886

1. R. purpurem (Brauer, 1858) 429

6. ele GASTEROPHILIDAE - Steci žaludení

1. rod Gasterophilus Leach, 1817

1. G.pecorum (Fabricius, 1794) 438

2. G. f«teJíwa/w (De Geer, 1776) — Steek koský 440

3. G. haemorrhoidalis (Linné, 1758) 442

4. G. inermis (Brauer, 1858) 443

*5. G. nojö/w (Linné, 1758) — Steek nosní 445

*6. G. nigricornis (Loew, 1863) 446

7. ele HIPPOBOSCIDAE - Klošovití

1. podele ORNITHOICINAE

1. rod Ornithoica Rondani, 1878

1. O. turdi (Latreille, 1811) ... 460

2. podele ORNITHOMYINAE

2. rod Ornithomya Latreille, 1802

1

.

O. avicularia (Linné, 1 758) — Ptakotrudka ptaí 462

2. O. chloTopus Bergroth, 1901 462

3. O.fringillina Gurtis, 1836 463

4. O. biloba Dufour, 1827 463
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3. rod Ornithophila Rondani, 1879

1. O. metallica (Schiner, 1864) 464

4. rod Olfersia Leach, 1817

1. 0./t<mi>CTmtí(Sahlberg, 1886) 465

5. rod I Costa Speiser, 1905

1. /. ardeae (Macquart, 1835) 467

2. /. wnor(Bigot, 1858) 467

6. rod Pseudolynchia Bequaert, 1926

1. P. canariensis (Macquart, 1840) 468

7. rod Crataeri na von Olfers, 1816

1. C. />a//ií/a (Latreille, 1812) — Ptakotrudka rorýsí 470

8. rod Stenepteryx Leach, 1817

1. S. hinmdinis (Linné, 1758)— Ptakotrudka jiií 471

3. podele HIPPOBOSCINAE

9. rod Hippobosca Linné, 1758

1

.

H. equina Linné, 1 758 — Kloš koský 472

2. H. longipennis Fabricius, 1805 472

3. H. variegata Megerle, 1803 474

4. podele UPOPTENINAE

10. rod Lipoptena Nitsch, 1818

1. L. ervi (Linné, 1758) — Kloš jelení 475

2. L.fortiseíosa Maa, 1965 476

11. rod Melophagus Latreille, 1802

1. M. ovinus (Linné, 1758) — Kloš oví 477

2. M.rupicaprinus&, 1879 478
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8. ele NYCTERIBIIDAE - Muchulovití

1. podele NYCTERIBIINAE

1. rod Nycteribia Latreille, 1796

1. podrod Nycteribia s. str.

1 . skupina Nycteribia pedicularia

1. N. (jV.) b/^naín Theodor et Moscona, 1954 492

2. () /aím7/M(Leach, 1817) 493

*3. ()/>^/(;/ Latreille, 1805 494

2. skupina Nycteribia schmidlii

4. N. {N.) schmidlii^,\ 495

2. podrod Acrociiolidia Kolenati, 1857

5. (^.) ^'^'f'^''* Westwood, 1835 — Muchule netopýí 496

2. rod Sty lid la Westwood, 1840

1. S. biarticulata (Hermann, 1804) 498

3. rod Basilia Miranda Ribeiro, 1903

1. skupina Basilia nattereri

1. ß. Theodor et Moscona, 1954 . . ; 501

*2. B. nattereri {KoXenaú, 1857) . 502

2. skupina Basilia italica

3. B.ía/tVa Theodor, 1954 503

*4. B. mongolensis nudior Hrka., 1972 503

3. skupina Basilia bathybothyra

*5. B. mediterranea Hrka, 1970 504

4. rod Pnici 1 1 id i a Kolenati, 1863

1. P. conspicua Speiser, 1901 505

2. . dufourii (Westwood, 1835) 507

3. . monoceros Speiser, 1900 508
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ele CERATOPOGONIDAE - Pakomárcovití

CHARAKTERISTIKA ELEDI
Tlo drobné, obvykle 1—3 mm dlouhé. Hlava okrouhlá s kompletními úst-

ními orgány. Kusadla plochá, protáhlá, distáln asto ozubená. elisti dlouhé,

Obr. 1. Culicoides sp. ?, pohled ze strany (upraveno podle Wirtha a Blantona 1974).
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úzce meovité, ozubené anebo pokryté tvrdými setami. elisová makadla

složená nejastji z 5 lánk, 3. lánek obvykle se smyslovým orgánem. Ty-

kadla složena z 15 lánk, vzácn z 12, 13 nebo 14. Scapus málo patrný, srstá

s hlavovou kapsulou. Pedicellus silnjší než ostatní tykadlové lánky. Tykadla $

s krátkými, stejn dlouhými setami, koncových 5 lánk obvykle delších než

ostatní. Tykadla (J peslenovitá (antennae plumosae), koncové 3 lánky obvykle

delší než ostatní. Hrud zaokrouhlená, pedohru pi pohledu shora neviditel-

Obr. 2. Culicoides sp. 9» pohled shora (upraveno podle Atchleye, Wirtha a Gaskinse 1975),

ná na rozdíl od pakomárovitých {Chironomidae) , kde je ásten pehrnutá nad

zadním okrajem hlavy. Kídla v klidu úpln složená pes sebe a kryjí celou

hbetní ást zadeku, který asto pesahují. Alula malá, nkdy sotva nazna-

ená. Kostální žilka jen pi pedním okraji kídla, nanejvýš mže dosahovat

jeho vrcholu. Žilka R obvykle rozvtvená na Ri, R2+3 a R4+5. Je-li R2+3

pítomná, pak bží pednímu okraji kídla a koní v Ri. Žilka M rozvtvená

na Ml a M2. Bazální ást žilky M2 asto atrofuje. M3+4 je patrná jen v konco-

vém úseku, který je spojený s Cui. Bazální úsek žilky Cui se tak stává spoleným
základem M3+4 a Cui. Hypopygium (^ je více i mén otoené okolo 8. zade-

kového lánku, 9. tergum asto s párem apikolaterálních výbžk. Gonopody
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obyejn dvoulenné s dobe vyvinutými basimerami a telomerami, vzácn
jednolenné [Nilobezzia)- Edeagus a paramery rzného tvaru. 1 až 3 sperma-

téky jsou asto siln sklerotizované, svtle hndé až tmavohndé, neprsvitné

v procházejícím svtle mikroskopu.

MORFOLOGIE

Dosplec

Vesms malé druhy, délka tla se u stedoevropských druh pohybuje

od 0,8 do 7—11 mm, vtšinou však kolísá mezi 1 až 3 mm (obr. 1, 2). Tlo
obvykle krátce zavalité, nkdy bohat ochlupené, mén asto dlouhé a štíhlé.

V prezu je tlo okrouhlé, vzácn siln dorzoventráln zploštlé — tribus

Stenoxenini, který není v evropské faun zastoupen. Pakomárcovití patí morfo-

logicky mezi typické pedstavitele skupiny Culicomorpha.

Hlava je z elní strany okrouhlá, na spodním okraji se sosákem (obr. ),
pi pohledu ze strany okrouhlá až oválná. Velkou ást povrchu kryjí složené

oi. Ústní orgány jsou bodavo-savé (obr. 4, 5), z pední strany kryté svrchním

pyskem (labrum), podle Arnauda (1956) se jedná o labrum-epipharynx, sklerit

labroepifaryngeálního pvodu. Délka labra je dána vzdáleností mezi tormae

a koncem sosáku. Tormae jsou dva sklerity uložené pi styku obrysu hlavové

kapsuly a svrchního pysku a jsou viditelné na prosvtlených jedincích v pre-

parátech. Labrum u druh podeledi Forcipornyiinae] na distálním konci hlad-

ké anebo po stranách s drobnými setami, u ostatních podeledi se zoubky anebo

hrbolky. Kusadla (mandibulae) mají tvar prodloužených plochých stylet,

opatených na vnitní stran distáln zoubky, mén asto jsou neozubené anebo

pokryté drobnými setami. Stavba vrcholu kusadel je v jisté závislosti na druhu

a zpsobu píjmu potravy. Entomofágní druhy živící se sáním hemolymfy mají

na distálním konci kusadel 6 — 1 'velkých, pibližn stejných zub, vzácnji

bývá proximáln ješt nkolik menších zoubk. Druhy sající na obojživelní-

cích, ptácích a savcích mají konec kusadel s 8 až 20 drobnými rovnocennými

zoubky. Nkdy se jejich velikost distálním smrem plynule zmenšuje. U samic

nkterých nektarofágních druh {Dasyhelea, ást druh rodu Forcipomyia),

u vtšiny samc celé eledi a nkterých samic rodu Culicoides (C albicans,

. truncorum aj.) jsou kusadla hladká anebo pokrytá malými setami. elisti

(maxillae), z každé elisti se zachovala jen galea, jsou tení a kratší, vtšinou

hladké, neozubené. Jen druhy sající na obratlovcích mají distální konce pokryté

drobnými zoubky. Souástí elistí je elisové makadlo (palpus maxillaris), ve

vtšin pípad 5lenné, vzácnji mže být 4, 3 anebo 2lenné. Z rod roz-

šíených v Evrop je pouze u rodu Leptoconops makadlo 4lenné, všechny ostatní

mají Slenná makadla. Na 3. lánku je obvykle uložen smyslový orgán —
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Obr. 3. — Hlava Culicoides sp. ?, elní pohled; — Culicoides vexans 9, píný ez stední ásti

sosáku, al — alveolus sety dosahující báze sosáku, as — antenální senzily, m — elistni ma-

kadlo, fc — frontoclypeus, fv — frontovertex, hyp — hypofarynx, kk — kanálek, kterým prou-

dí krev, Ib — labium (spodní pysk), Ibr — labrum (svrchní pysk), md — mandibula (kusadlo),

mx — maxila (elist), pd — pedicellus, se — scapus, se — senzorium, smyslový- orgán na 3. i.

elistních makadel, sk — slinný kanálek, so — složené oko, t — tormae, v— vertex (temeno.)

(A upraveno podle Amanda 1956, podle Joblinga 1928.)

23



senzorium (pravdpodobn chemoreceptor) , složený z nkolika až mnoha ty-

inkovitých senzil, které jsou bu soustedny na jednom míst na povrchu

nebo v jamce (kompaktní senzorium), anebo nepravideln rozmístny jednot-

liv i po skupinkách opt na povrchu nebo v malých jamkách (nekompaktní

senzorium) . Tvar a velikost senzoriajsou dležitými diagnostickými znaky mno-

Obr. 4. Ústní orgány ? Culicoides nubeculosus. m — elistní makadlo, hyp — hypofarynx,

Ib — labium (spodní pysk), Ibr — labrum (svrchní pysk), md — mandibula (kusadlo), mx —
maxila (elist), t — tormae.

ha druh. Nekompaktní senzorium je charakteristické pro mnohé druhy rodu

Dasyhelea, trib Sphaeromiini, Palpomyiini a Heteromyiini. Druhy rodu Macropeza

jsou bez senzoria na 3. lánku makadel. Pod elistmi je dlouhý plochý stylet

— hypopharynx, který je u samic mnohých druh na konci ozubený, u samc
a ásti samic hladký. Všechny tyto styletovité ásti ústního ústrojí jsou uloženy

v lánkovaném spodním pysku (labium), který je v podob pochvy obaluje

(obr. 3B).
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Složené oi pokrývají vtší ást hlavy, nad bází tykadel se mohou dotýkat,

a to jak v jednom bod, tak rovnž na delším úseku. Jestliže se nedotýkají, pak

plošku mezi oima oznaujeme jako frontovertex. V horní ásti této plošky

anebo nad místem dotyku oí je obvykle velké lžko (alveolus) dlouhé sety,

která mže dosahovat až po tormae. Od temena (vertex) bývá toto lžko

ohraniené rovným anebo obloukovitým horním píným švem. Vzácnji je

Obr. 5. Ústní orgány cj Culicoides nubeculosus. m — elistní makadlo, hyp — hypofarynx,

Ib — labium (spodní pysk), Ibr — labrum (svrchní pysk), md — mandibula (kusadlo), mx —
maxila (elist).

pod lžkem spodní píný šev (obr. 13 Bl). Nkdy je nad složenýma oima
skupina pravideln uložených vtších silných set, jejich poet a poloha mže
mít diagnostický význam [Leptoconops] . Jedinci montovaní do mikroskopických

preparát mají tyto sety asto ulámané, zstávají však po nich velká a dobe
pozorovatelná lžka. Mezi facetami složených oí jsou u nkterých druhjemné
sety [Dasyhelea, Ceratopogon, nkteré druhy rodu Culicoides) . I tento znak podléhá

variabilit u nkterých skupin druh, nap. u rodu Atrichopogon. Mezi bází ty-

kadel a spodním okrajem oí je u rodu Dasyhelea malý sklerit, na jehož diagnos-

tickou hodnotu upozornil Strenzke (1950). Šev oddlující temeno a frontover-
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tex proniká u nkterých druh rod Ceratopogon a Serromyia hluboko mezi slože-

né oi.

Tykadla (obr. 6) jsou vícelenná, nejastji složená z 15, vzácnji ze 14, 13

nebo 12 lánk. U evropských druh jsou tykadla složena ze 14 nebo 13 lán-

k jen u samic rodu Leptoconops. Samice vtšiny rod mají 5 apikálních lánk
(11.— 15.) delších než pedcházející, samci jen 3 apikální (13.— 15.). Bazál-

''

v

Obr. 6. Tykadla rod el. Ceratopogonidae. A — Leptoconops sp. ,i (3.— 15. L). — Leptoconops

sp $ (3.-14. i.), — Culicoides sp. ^ (2.-15. i.), D — Culicoides sp. ? (2.-15. i.), E —
Dasyhelea sp. S (2.— 15. i.). (Brvy nezakresleny u C, D.)

ní lánek (scapus) je redukován na prstencovítý sklerit srstající s hlavovou kap-

sulou a jen málo pesahuje její obrys. 2. lánek (pedicellus) je zeteln nejvtší

a nese Johnstonv orgán. Na ostatních láncích biíku (flagellum) je u samic

obvykle peslen krátkých brv, u samc dlouhé brvy peslenu nkolikanásobn

pesahují délku lánku. Jen vzácn u samc nkterých mimoevropských rod
[Echinohelea, Fanthamia) jsou tykadlové lánky bez peslen dlouhých brv.

Samci ady druh rodu Dasyhelea mají 12., 13. a 14. lánek tykadel se dvma
pesleny dlouhých brv, takže tyto lánky psobí dojmem jakoby vznikly srs-

tem dvou lánk (obr. 6 E). Povrch tykadlových lánk mnohých druh rodu
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Dasyhelea je pokryt charakteristickou skulpturou, asto v podob jemných

podélných žeber probíhajících od báze brv bázi lánku, nebo v podob
mnohoúhelník pokrý\'ajících ást lánku nad peslenem brv. Na povrchu

lánk mohou být též senzily rzného tvaru a funkce. Jsou to:

a) Setoidní senzily (sensilla chaetica) — tmavé silnostnné sety, v mikrosko-

pických preparátech málo prsvitné, více i mén zahnuté. Mají velké lžko,

naspodu s okružní membránou, která umožuje pohyb sety. Jsou uspoádány

na spodní tetin lánku do peslenu, u samic jsou kratší, u samc nápadn
dlouhé. Mají hmatavou funkci.

b) Trichoidní senzily (sensilla trichodea) — tenkostnné, málo sklerotizo-

vané, blavé až prsvitné tyinkovité nebo trnovité útvary. V procházejícím

svtle mikroskopu asto tém zanikají, pi bázi nemají lžko. Jejich rozmístní

na 3. —10. tykadlovém lánku je vhodný diagnostický znak. Jsou považovány

za chemoreceptory. asto u rod Leptoconops, Forcipomyia a Culicoides.

c) Kónické senzily (sensilla coeloconica) — mají tvar tupého hrbolku, vy-

stupujícího z mlké jamky nad povrch tykadlového lánku a obklopeného vn-
cem šttinek. Jejich poet a poloha na tykadlových láncích samic rodu

Culicoides jsou dležitým diagnostickým znakem. V determinaních klíích jsou

obvykle uvádné pod názvem antenální senzily. Je jim pipisována rzná
funkce, nejastji olfaktorických receptor, hygroreceptor a receptor infra-

erveného záení (v souvislosti s vyhledáváním hostitele). Vyskytují se též

u rodu Ceratopogon.

d) Ampulkovité senzily (sensilla ampuUacea) — ponoené pod povrch

lánku tykadla. Byly zjištny zatím jen na 2. lánku tykadel u obou pohlaví

rodu Culicoides, jejich funkce není zatím pesn známa.

Bazální 3. až 10. tykadlový lánek je obvykle prodloužený ve smru osy

tykadla, anebo jsou tyto lánky kulovité, vzácnji stlaen oválné, nap. u mno-

hých samic rodu Atrichopogon. Pomr mezi celkovou délkou 11. až 15. a 3. až

10. lánku oznaujeme jako AR (antennal ratio — zkratka pevzatá z anglo-

saské literatury se v posledních letech všeobecn vžila) . Hodnota tohoto pomru
je obvykle charakteristická pro jednotlivé druhy a pohybuje se v rozptí 0,8 až

3,0. Druhy rod Leptoconops a Austroconops (zastoupený v Austrálii) mají tykadla

složená z pibližn stejn dlouhých lánk, jen poslední mže být nkdy
\7razneji delší. Ve starších pracích (nap. Kieffer 1925, Goetghebuer a Lenz

1933—1934) jsou tykadla považována za 14lenná, za prvý lánek je tmito

autory považován scapus. Spodní píný šev, pokud je pítomný, rozdluje

frontovertex a clypeus. Ostatní plošky hlavové kapsuly mají názvy stejné jako

u jiného hmyzu.

Na hrudi je nejvtší stedohru (mesothorax). Pi pohledu shora je prakticky

viditelné jen mesonotum, lenné na štít (scutum), štítek (scutellum) a post-

scutellum. Dorzální sklerity pedo- a zadohrudi jsou nezetelné. Protonm je

zachováno u trib Sphaeromiini, Palpomyiini, Heteromyiini a Stenoxenini v podob
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úzkého límeku. U trib Ceratopogonini, Culicoidini a Stilobezziini srstá jeho

zadní okraj se stedohrudí a volné zstávají jen boní výbžky. U druh pod-

eledí Leptoconcpinae, Forcipomyiinae a Dasyheleinae pronotum úpln srstá se

stedohrudí. V pední ásti mesonota jsou po stranách více i mén zetelné

humerální jamky, charakteristické pro nkteré rody, jako nap. Alluaudomyia,

Ceratopogon, Culicoides. Nkdy nemusí být vbec vyvinuté, nap. u rod Forci-

Obr. 7. Hru ? Mallochohelea sp., pohled ze strany, al — kídlo, cx — coxa (kyle), em —
epimeron, es — episternum, f— femur (stehno), h — haltera (kyvadélko), m — meron, mn —
mesonotum, pn — pronotum, pse — postscutellum, px — praecoxale, se — scutellum (štítek),

st — stigma (spirakulum), tr — trochanter (píkylí), z — zadeek; íselný index oznauje

hrudní lánek.

pomyia, Dasyhelea aj. Uprosted pedního okraje mesonota mže být ostrý

trnovitý výbžek, pozorovatelný pi boním pohledu (nap. mnohé druhy rodu

Bezzia), anebo malé ostré hrbolky [Sphaeromias) . Povrch mesonota je lesklý i
matný, pokrytý jemnými setami, mezi kterými mohou nkdy vyrstat silnjší

sety. Mesonotální sety mohou být rovnomrn dlouhé, nepravideln uspoá-

dané (pravdpodobn pvodnjší stav), anebo seskupené do pravidelných

útvar, obvykle do akrostichálních a dorzocentrálních ad (u vývojov mlad-

ších). Jemné sety se mohou podílet na vytváení kresby mesonota, kteráje asto

viditelná jen pi vhodn dopadajícím svtle. V míst inzerce set jsou u nkte-
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rých druh (rod Alluaudomyia, Culicoide j saevus, circumscriptus, nubeculosus

aj.) tmavé i svtlé pigmentové skvrny, je to tzv. tekované mesonotum. Zbar-

vení štítku a postavení set na štítku patí mezi cenné diagnostické znaky rod
Forcipomyia a Dasyhelea. Vzácn mohou na mesonotu (štítu a štítku) vyrstat

dlouhé silné trny, nap. u nkolika druh rodu Atrichopogon, popsaných z oblasti

Austrálie a Nové Guineje. Pleurální ást hrudi a jednotlivé sklerity podílející se

na její stavb ukazuje obr. 7.

Všechny ti páry noh jsou obvykle stejn dlouhé, na 3. páru je ásten delší

stehno a hole. Ze stedoevropských druh jedin Macropeza albitarsis Meig.

má výrazn delší zadní pár. Na nohách nacházíme adu diagnosticky cenných

znak. Zbarvení jednotlivých lánk noh je znakem používaným pi popisech

samic druh rod Bezzia a Palpomyia, ideji u jiných. Pi vrcholu holení 3. pá-

ruje uložen jeden anebo dva hebínky dlouhých set a trn. Apikálnji uložený

heben je složen z velmi silných trnovitých set v potu 3 až 8. Velikost a poet

tchto set je doplujícím znakem popis samic rod Culicoides a. Leptoconops.

Proximáln za tímto hebenem je uložen další heben, z teních set, kterých

bývá více než 10. Na 5lenném chodidle je basitarsus ( 1 . lánek) obvykle delší

než ostatní. Pomr mezi jeho délkou a délkou 2. chodidlového lánku oznau-

jeme jako TR (tarsal ratio — vžitá zkratka z anglosaské literatury) . Jeho hod-

nota slouží jako klíový znak druh rodu Forcipomyia. Tvar 4. chodidlového

lánku je již déle užívaným diagnostickým znakem více rod, mže být vál-

covitý, srdcovitý i dvojlalonatý. Na ventrální stran 5. lánku mohou být

pítomné dlouhé, tup zakonené erné tyinkovité trny (battonets). Jejich

pítomnost je klíovým znakem samic tribu Sphaeromiini. Tvar drápk je zna-

kem užívaným v klíi rod eledi. Drápky mohou být jednoduché a stejn dlou-

hé (nap. Culicoides), anebo nestejn dlouhé na nkterém anebo všech

párech noh. V nkterých pípadech je rozdíl ve velikosti tak výrazný, že se zdá,

jakoby poslední lánek byl zakonen jediným dlouhým drápkem (nap.

Stilobezzia). Na vnitní stran drápku mže být jednoduchý anebo dvojitý zub

(obr. 12 All), nebo zub a seta, popípad jen seta (obr. 12 Bil). Mezi drápky

druh podeledi Forcipomyiinae je empodium obvykle bohat rozvtvené (obr.

10 B), delší než vlastní drápky. U ostatních zástupc eledi je empodium kratší

než drápky (obr. 10 C), anebo úpln chybí. Na stehnech a holeních mohou být

trny, které jsou klíovým znakem druh rod Serromyia a Palpomyia. Stehna

a holen pedního páru mohou být nápadn zesílené, což je klíový znak sku-

piny druh rodu Palpomyia. Mnohé druhy rodu Forcipomyia mají na nohách

a hrudi charakteristické šupinky.

Kídla mají charakteristickou žilnatinu (obr. 8) . Membrána kídla bývá po-

kryta mikro- i makrotrichiemi, u nkterých {Leptoconops) mohou makrotrichie

chybt, u jiných {Ceratopogon) chybjí mikrotrichie. Mnohé druhy rodu Forcipo-

rrtyia mají makrotrichie v podob šupinek lokalizovaných obvykle na kostální

a radiální žilky. Umístní makrotrichií na povrchu kídla, zvlášt jejich pí-
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tomnost anebo nepítomnost v bazálním poli, je pomocným klíovým znakem

{Culicoides). Pi zavedení dosplce do mikroskopického preparátu se mnolie

makrotrichie ulámají, v preparáte jsou pak patrná jejich lžka.

Pední okraj kídla tvoí kostální žilka C, která bud nedosahuje do stedu

délky kídla [Leptoconops, Dasjhelea), nebo pesahuje sted délky kídla (vetsma

rod) anebo tém dosahuje vrcholu kídla {Probezzia, Macropeza). Pomr

mezi její délkou a délkou kídla oznaujeme jako CR (costal ratio), jehoz hod-

^*?.1«««(»«'41*\**'1'^í1*\tilW\f^'^*\fl^'^'
^^vrT*"

Obr 8 Kídlo s vyznaením žilek a polí. h- Atrichopogon ,^.,- Leptoconops sp. ^r

arkulus, int - interkalární žilka, - pole bazálni.
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nota patí mezi dležité diagnostické znaky. Délku kostální žilky a kídla mí-
me od arkula (viz níže). Pod kostální žilkou, až do blízkosti radiálního pole Ri,

je uložena málo zetelná subkostální žilka Se. Pod Seje spolený kmen radiál-

ních žilek (R). Žilka R se rozvtvuje na žilky Ri, R2+3 a R4+S, které mohou rz-
n splývat a vytváet jedno i dv radiální pole (Ri a R2). V pípad, že není

pítomná žilka R2+3, je vyvinuté jediné velké radiální pole. U druh, u kterých

proximáln splývají ásti žilek Ri a R4+S, je vyvinuto jen 2. radiální pole (Ra)-

Vzácnji mohou žilky Ri a R4+5 splývat po celé délce a potom pole R chybí

(nap. podrod Brachypogon rodu Ceratopogon). Pod žilkou R leží spolený kmen
žilek mediálních (M), který se zaíná rozvtvovat ped anebo za místem styku

žilky M s pínou žilkou r-m. Podle toho mediální vidlice (Mi a M2) nemá

Obr. 9. Ti možné polohy bodu rozvtvení žilky M. A — Palpomyia sp., — Neurohelea sp.,

— Alluaudomyia sp.

anebo má násadec (obr. 9). 2ilka M3+4 ztratila spojení se spoleným kmenem
M a \'ytváí s kubitální žilkou Cu kubitální vidlici M3+4 ~ Cui, která má dlou-

hý spolený základ. V proximáiní ásti na zadním okraji leží žilka Cu2 a žilka

anální (An). Žilka M2 mže v bazální ásti anebo celá atrofovat. Píná žilka

r-m chybí na kídlech druh podeledi Leptoconopinae (obr. 8B). U koene
kídla leží krátká silná píná žilka, tzv. arkulus (Ar), spojující kmen R s kme-

nem Cu. Vzhledem tomu, zeje problematické urit pesnji zaátek kídla na

exempláích v mikroskopických preparátech (ne vždy se totiž podaí pi zave-

dení jedince do preparátu oddlit kídlo s celým koenem od hrudi), slouží

vyjádení délky pesn definovatelná vzdálenost: arkulus — vrchol kídla.

Campbell a Pelham-Clinton (1960) zjistili, že ást kídla mezi hrudí a arkulem,

kterou takto nezahrnujeme do celkové délky, se rovná pibližn jedné osmin
délky kídla. Mnohé druhy mají v poli R5 pímou anebo rozvtvenou interka-
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lární žilku, podeledi Leptoconopinae probíhá nerozvtvená interkalární žilka

od koene vrcholu kídla a oddluje radiální žilky od mediálních.

Kídla mohou být bezbarvá, sklovit prsvitná (v preparátech takováto

kídla v procházejícím svtle tém zanikají), nebo jednobarevná s jemným
šedavým, hndavým, žlutomléným, nkdy tžko definovatelným barevným
odstínem, který je však velmi stabilním charakteristickým znakem konkrétního

emp

emp_

emp

Obr. 10. Praetarsus ?. A — Atrichopogon sp., pohled zespodu; — totéž, pohled ze strany;

— Culicoides sp., pohled ze strany. Konec zadeku 9» D — Leptoconops sp.; E — Culicoides sp.

ce — cerky, emp — empodium, un — unguiculli (drápky). (D upraveno podle Clastriera

a Coluzziho 1973.)

druhu. Kídla mohou být i skvrnitá; je-li podklad svtlý, hovoíme o kídlech

s tmavými skvrnami, je-li tmavý, pak se svtlými skvrnami. Kresba je bud
difúzní, anebo kontrastn oddlená od podkladu. Více i mén zetelná alula

pi bázi kídla mže mít okraj hladký anebo tásnitý, což je dležitý klíový

znak. Celkov jsou kídla samic širší než u samce téhož druhu.
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Zadeek samice je široký, smrem dozadu se zužuje a je složen z 10 viditel-

ných lánk. Poslední malý lánek nese cerky, které jsou u vtšiny druh krátce

oválné (obr. 10 E). Samice druh rodu Leptoconops mají cerky dlouhé, úzké

a plní pravdpodobn funkci pomocného kladélka (obr. 10 D). Zadeek pi-

sedá širokou plochou na zadohru. 1. až 7. lánek je stejné stavby, liší se jen

velikostí. Na tergu 1. lánku jsou u obojího pohlaví pítomné dv rovnobžné,

symetricky uložené apodémy, vybíhající z proximálního kraje, ale nedosahující

distálnímu kraji. Ohraniují obdélníkovitou plošku, v níž bývají symetricky

uložené dv dlouhé sety. Na vnjších stranách apodém jsou skupiny dlouhých

set (2 až více než 10). Jejich poet byl použit jako pomocný klíový znak druh
podrodu Avaritia rodu Culicoides. 8. sternum ve stedu pi zadním okraji s výe-

zem, 9. sternum vícemén rozdlené na dv ásti. Z vnitních genitálií mají

význam pi popisu a determinaci druh spermatéky; jsou to siln sklerotizova-

né, obvykle vajíkovité schránky, jejich poet (1 až 3), tvar, délka (ústí až

vrchol) jsou dležitými znaky. Na spermatéce rozlišujeme rzn tvarované tlo

schránky a krek, který není pítomný u všech druh. Druhy se dvma sper-

matékami mají obvykle dobe zachovaný rudiment tetí, která mže být vzácn
pln vyA'inuta (obr. 43 B3).

Zadeek samic vtšiny druh tribu Palpomyiini má po stranách vychlípitelné

žlázy. Krom hlavního páru žláz, který je uložen vždy mezi 7. a 8. lánkem,

mohou být pítomné ješt další páry mezi 3. až 6. lánkem. Jsou-li žlázy vyvi-

nuté, vybíhá z pedních okraj odpovídajících terg smrem dovnit a bázi

zadeku po páru dlouhých trnovitých apodém, které slouží jako opora žláz.

Zadeek samce je celkov užší a protáhlejší než u samice, 1. až 8. lánek je

stejné stavby. 9. lánek tvoí hypopygium (obr. 11). 9. sternum má tvar nízké

protáhlé destiky, na distálním okraji s rzn širokým a hlubokým výezem.

Vzácn mže být 9. sternum úpln rozdlené na dv ásti, nap. u Culicoides

scoticus. 9. tergum je podstatn vtší, vysoké, postupn se zužuje distálnímu

konci, na kterém mohou být apikolaterální výbžky. Po stranách 9. sterna nad

místem spojení s tergem jsou uložené obvykle dvoulenné gonopody. Jedno-

lenné gonopody se vyskytují mén asto, v Evrop u druh rodu JVilobezzia.

Prv'ni lánek gonopod (basimery, basistyly) nese pi bázi asto dva výbžky,

ventrální a dorzální. Ventrální je uložen distálnji, v míst pechodu ventrální

stny basimery v dorzální. Dorzální výbžek je na dorzální stn basimery, na

stn která se dotýká vnitní strany 9. terga. Ventrální výbžek mnohé druhy

nemají, vzácnji mže být basimera bez obou výbžk. Druhý lánek gonopod

(telomery, dististyly) je štíhlejší a obvykle kratší než 1. lánek. Mezi basimery

je uložen edeagus a paramery. Edeagus má obvykle podkovovitý tvar, na vrcho-

lu se stedním (apikálním) výbžkem asto kónického tvaru. Mezi rameny

podkovy a distálním okrajem 9. sterna je napnutá membrána, která mže být

lysá, anebo pokrytá drobnými setami (dležitý klíový znak), Vzácnji mže
edeagus srstat s okrajem 9. sterna, nap. u mnohých druh rodu Dasyhelea.
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Paramery jsou obvykle párové a jsou uložené mezi edeagem a 9. tergem. Jsou

bu rovné a tyinkovité, rzn zohýbané, kompaktní, anebo dlené. Jejich

apikální konce mohou být tupé, vlasovit protažené i ozubené. Mnohé
druhy rodu Dasyhelea mají paramery dlené na bazální a apikální ást. Api-

kální ásti srstají a spojují se s levou nebo pravou bazální ástí, a tak dochází

výrazné asymetrii jejich stavby. S dlenými paramerami se setkáváme též

u rodu Leptoconops, ale jejich symetrické uložení je zachováno. Jsou známy druhy

rodu Forcipomyia, u nichž paramery úpln chybjí. Celková stavba hypopygia

je ve vtšin pípad pro jednotlivé druhy charakteristická a tvar paramer

a edeagu poskytuje cenný soubor znak v systematice celé eledi.

Obr. 11. Hypopygium Culicoides sp. ,$ rozložené na ásti, aplv — apikolaterální výbžek, bas —
basimera, dv — dorzální výbžek basimery, ed — edeagus, m — membrána hypopygia, pa —, red — ramena edeagu, sved — stední výbžek edeagu, st — sternum, t — tergum,

tel — telomera, vv — ventrálni výbžek basimery.

Vajíko

Vajíka jsou protáhlého tvaru, ve stedu prohnutá a pokrytájemnými hrbol-

ky. Jejich rozmry kolísají, nap. u Culicoides nubeculosus délka 0,46 mm, šíka

0,08 mm, u obsoletus délka 0,28 mm, šíka 0,05 mm. Jsou zbarvena v rz-
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ných odstínech žluté až šedavé, kladena jednotliv anebo v etízcích, nepipev-
nna podkladu.

Poet vajíek vjedné snšceje rzný nejen u jednotlivých druh, ale i v rámci

jednoho druhu, nap, u C. impunctatus 27 až 75 vajíek (Service 1968), u gri-

sescens 78 až 176, obsoletus 27 až 81 a u nubeculosus do 200 vajíek.

Larva

Larvy jsou eucefální, ervovitého tvaru. Tlo je složené ze zeteln oddlené
hlavové kapsuly a 12 lánk, 3 hrudních a 9 zadekových. Jsou známy 4 lar-

vální instary. První se pozná podle vajeného zubu na dorzální stran hlavové

kapsuly na frontoklypeu, poslední, tvrtý instar, podle šedavých neprsvitných

zadekových lánk od prsvitné hrudi. Zabarvení zadeku je dáno silným vý-

vinem tukového tlesa. Koncem tvrtého instaru prosvítají pes kutikulu tla
pedohrudní dýchací ržky budoucí kukly.

Kukla

Kukla je 2 —8 mm dlouhá, složená z pevné nepohyblivé a siln pigmentova-

né hlavohrudi a zadeku z 9 pohybliv spojených lánk, mumiovitého typu.

Dorzální ást hlavy je kryta operkulem, které se pi líhnutí dosplce odchlipuje.

Na hbetní stran pedohrudi jsou dýchací ržky umístné na hrbolcích. Sm-
ují nahoru a ásten dopedu, v apikální tetin nesou dýchací otvory.

Pedkládaný svazek Fauny SSR se nezabývá vývojovými stadii. Zájem-

cm je možné doporuit práci Kettla a Lawsona (1952), kde jsou zpracovány

larvy a kukly rodu Culicoides Britských ostrov. V posledních letech se studiu

preimaginálních stadií vnuje duchova (1967, 1968a, 1968b, 1969), zde uvá-

dné klíe jsou zatím pro faunu eskoslovenska nejvhodnjší. Poznání hlavn
larválních instar má praktickou cenu, dovoluje totiž rozlišit nkteré druhy,

jejichž dosplci jsou morfologicky velmi podobní a taxonomicky tžko rozli-

šitelní.

BIONOMIE HEMATOFÁGNÍCH DRUHU ELEDI

Ješt stále nedostaten prostudovanou oblastí zstává bionomie dosplc
v nejširším smyslu. Dosud získané a publikované údaje se týkají vtšinou samic;

o život samc, jejich chování a vztahu prostedí známe jen málo konkrét-

ního.

líhnutí dosplc dochází za klidných teplých veer na místech, kde pro-

bíhal larvální vývoj. Jsou to nejrozmanitjší vlhká stanovišt, pobežní ásti

potok, ek, vodních nádrží, ale i periodické louže dešové vody, lesní hraban-

ka, dutiny strom, rašeliništ apod. Jednou z prvních úloh v život dosplce je
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vyhledání jedince opaného pohlaví a kopulace. Dležitým projevem tohoto

období je vytváení roj složených obvykle ze samc jednoho druhu. Vznik

tohoto jevu byl vy^volán nutností zvýšit koncentraci populace a tím zajistit

stetnutí a kopulaci samce se samicí (Downes 1969).

Druhy eledi Ceratopogonidae se rojí nejastji v blízkosti líhniš a v blízkosti

možných hostitel obvykle v podveerních hodinách a vtšinou za bezvtí.

Rojení probíhá zpravidla nad uritým orientaním bodem, kterým mohou být

rzné tmavé pedmty anebo výrazné objekty v prostoru. Zrak je pravdpo-

dobn hlavním smyslovým orgánem orientace v dob rojení. Stavba facet

složeného oka a jejich reakce na objekty je u rzných druh rzná. Druhy

Culicoides nubeculosus, riethi, C. halophilus a pallidicornis mají dobe vyvinuté

facety umístny na spodní stran hlavy. Proto se tyto druhy dobe orientují na

tmavé pedmty nacházející se pod nimi. Rojení probíhá potom nad tako\^-

mito nápadnými objekty. Druh Culicoides grisescens má dobe vyvinuté facety

umístny po stranách hlavy. Samci se orientují z boku a rojení probíhá nap.

okolo vysokých strom (Downes 1955). V kvtnu 1968 pozoroval autor rojení

druhu Culicoides obsoletus v západních Tatrách (Bobrovecká dolina) ; roj více-

mén kulovitého tvaru, o prmru 30 —40 cm, se velmi pomalu pohyboval ve

výšce 2 až 2,5 m nad hladinou potoka pibližn v dob od 16.45 do 17.10 h.

Vzdálenost mezi jedinci v roji kolísala okolo 2 cm. Po uvedené dob zaal

roj mnit tvar a rychleji se pohybovat. V této dob byla ást roje zachycena

síkou. Jedinci byli charakteristití neúpln vybarvenou kresbou kídel a pr-
hledným svtlým zadekem; byli to samci nkolik hodin po opuštní kukly.

Velikost roje závisí od poetnosti populace, meteorologických pomr
a velikosti orientaního bodu. Tvar roje, jeho velikost a doba výskytu na daném
území jsou ásten charakteristické pro jednotlivé druhy. Výška, ve které se roj

pohybuje, je asto závislá na velikosti a výšce orientaního bodu. Džafarov

(1964) uvádí, že roj složený ze samc Culicoides pulicaris a C. afF. heliophilus

(
— dzhafarovi) se pohyboval nad lovkem ve výšce 2 až 2,5 m nad zemí.

Jakmile se lovk posadil, roj se spustil do 1 až 1,2 m. Zmna výšky, v níž se roj

pohybuje, souvisí též se zmnou teploty. Gluchova a Dubrovskaja (1974)

uvádjí, že roj samc Culicoides simulátor se pi teplot 26 °C pohyboval okolo

0,5 m nad zemí, pi poklesu teploty na 19°C se zdvihl do výšky 4 m.

Roje bývají obvykle složené z jednoho druhu, ideji z více (3 až 4) druh.

Mirzaeva a Glušenko (1972), kteí prostudovali adu geografických oblastí

Sibie, uvádjí, že zatímco v oblasti lesotundry a oblastech souvisle pokrytých

lesem jsou astjší roje monotypické, v lesostepních oblastech jsou astjší roje

složené ze 3 —4 druh.
Druhy rodu Leptoconops vytváejí ve výšce okolo 1 m nad povrchem menší ro-

je, ítající nkolik desítek samc. rojení dochází ve veerních, ideji v do-

poledních hodinách. Konkrétní údaje o rojení druhu Leptoconops bidentatus uvádí

Džafarov (1964). Rojení zaalo o 18. ha vyvrcholilo pibližn ped 20. h.
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zániku roje došlo po 20.30 h. Celý dj se odehrával za pomrn vysoké teplo-

ty 29 -25 °C.

Vlastní prbh kopulace druh rodu Culicoides v laboratorních podmínkách

podrobn studovali a popsali u C. melleus (Cocquillett) Linley a Adams (1972).

Na penos spermií v spermatoforech poprvé upozornil již Pomerancev (1932).

Kopulace nkterých druh, nap. u Culicoides nubeculosus, mže probíhat jak

na zemi na rzných pedmtech (popípad pímo na hostiteli), tak i ve vzdu-

chu v roji.

Jednorázová kopulace obvykle postauje pro oplodnní vajíek nkolika

snšek. Postaující množství živých spermií se uchovává dostaten dlouho ve

spermatékách, jen v nkolika pípadech byla pozorována opakovaná kopulace.

Zpravidla jen oplozené samice mohou klást vajíka schopná vývoje, vzácn
však nacházíme informace i o kladení neoplozených vajíek, o partenogene-

tickém vývoji u druh Culicoides bermudensis Williams, C. circumscriptus Kieífer

a bambusicola Lutz (Becker i960, Williams 1961, Lee 1968).

Po kopulaci a oplození vyhledávají samice vtšiny hematofágních druh
doasného hostitele. V život nenasáté samice, u které neprobíhá trávení krve

a dozrávání vajíek, mžeme pozorovat pravideln se stídající období aktivity

s obdobím pasivního klidu. Dobu klidu tráví samice v korunách strom, ke,
na pobežní vegetaci, v norách savc a jinde. Tato doba se kryje u vtšiny

našich druh s asovým rozptím od 9. do 1 7. h. Jen nkteré jsou aktivní v den-

ních hodinách. Z druh zjištných na území CSSR sem patí Culicoides helio-

philus a C. pumilus. 24hodinový cyklus den — noc je perušen dvma obdobími

aktivity, ranní a veerní. Veerní vrcholí nejastji mezi 18. až 20. h, je kvan-

titativn výraznjší než aktivita ranní. Za vhodných podmínek se mže pro-

dloužit do pozdních noních hodin. Bezprostední vliv, hlavn na kvantitativní

stránku aktivity, mají teplota, intenzita osvtlení a rychlost vtru; není však

jisté, který z tchto faktor hraje nejdležitjší úlohu, a je tedy prvoadý.

Ve stedoevropských podmínkách je teplota 9 až 25 °C teplotním rozptím,

pi kterém je možné pozorovat aktivitu dosplc. V horských oblastech je dolní

hranice snížena o 1 až 2 stupn, nap. v západních Tatrách byly druhy

Culicoides comosioculatus, abchazicus a obsoletus aktivní ješt pi teplot 7 °C.

V podmínkách j. Moravy, jz. a jv. Slovenska je spodní hranice naopak vyšší

o 2-3°C.
Vliv intenzity osvtlení. Limitujícím faktorem aktivity je jen horní hranice

osvtlení, která se pohybuje okolo hodnoty 40 000 lux. Pi hodnotách vyšších

se setkáváme s ojedinlými exemplái jen vzácn, ovšem mimo druh aktivních

v dob denní. Maximum jedinc nalétávalo na jz. Slovensku na živý atraktant

(k) pi hodnotách 800 až 1000 lux. Co se týká spodní hranice intenzity

osvtlení, pi optimální teplot a bezvtí (jemný déš nevadí) jsou jedinci

aktivní i pi úplném setmní, pi nulových hodnotách lux.
Vliv rychlosti vtru. Podle mení uskutenných na území SSR zaalo
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klesat množství jedinc pi rychlosti vtru 1,5 m/s. Po pekroení hranice

2 m/s nálet druh tém ustal. Jen ojedinlí jedinci usedali na závtrnou stranu

zvíat (kráva, k), na kterých byla pozorování konána.

Samice pi neperušeném jednorázovém sání získají množství krve dostau-

jící plnému vývoji vajeník. Saní trvá 3 až 5 min. Trávení krve a vývoj va-

jeník (resp. folikul v ovariolách) probíhá soubžn a tento jev se oznauje

jako gonotrofická harmonie. Celý gonotrofický cyklus (tj. vyhledání a napadnu-

tí koisti, trávení krve a dozrávání vajeník, vyhledání vhodného místa na

kladení vajíek) byl prostudován u nkolika druh : Culicoides sinaoensis Toku-

naga (Amosova 1959), C. obsoletus (Meig.) a C. grisescens Edw. (Gluchova 1958),

barbosai Wirth et Blanton a C. furens (Poey) (Linley 1966) a u Leptoconops

becquaerti (Kieffer) (Linley 1965). Pi nedostateném nasycení krví se vyvíjí

jen ást folikul, druhá ást degeneruje. Takové samice kladou jen neúplný

poet vajíek. U hematofágních samic, které nemly možnost sát krev, se vyví-

její folikuly jen do urité fáze, pro další dozráváni je nevyhnutelná plná dávka

krve. Doposud známe asi 20 hematofágních druh rod Leptoconops a Culicoides^

které pro dozrání první snšky vajíek nepotebují krev obratlovc, jedná se

tedy o druhy autogenní (Linley 1966, 1968, 1969; Rees a kol. 1971; Gluchova

a Dubrovskaja 1972 a jiní).

nkterých druh probíhá celý gonotrofický cyklus jen jednou za život,

u jiných nkolikrát; nap. u Culicoides grisescens až 4 X , u punctatus a obsole-

tus v našich podmínkách až 3 X . Délka gonotrofického cykluje závislá na teplo-

t prostedí, . obsoletus trvá v dubnu pibližn 8 dní, v ervnu 5 dní (Service

1968). Z hlediska epidemiologického mají význam jen druhy schopné v našich

podmínkách pekonat dva i více gonotrofických cykl.

Na území eskoslovenska narstá a vrcholí kvalitativní složení a kvantita

druh ve druhé polovin ervna. Pozdji pozorujeme pokles kvantity a vymi-

zení univoltinních druh. Kivka potu druh a jedinc zaíná opt narstat

a vrcholí na rozhraní srpna a záí, ojedinlé exempláe mžeme pozorovat

v teplých oblastech ješt poátkem listopadu. Jarní vrchol je podstatn vý-

raznjší než letní. V letním se jen Sporadicky objevují exempláe nkterých

univoltinních druh, výrazn v nm pevládají druhy polyvoltinní. Délka

života dosplce se pohybuje v pírodních podmínkách okolo jednoho msíce,

v optimalizovaných laboratorních podmínkách až 60 dní.

Vtšina našich zástupc rodu Culicoides pezimuje ve stadiu larvy, jen u n-
kterých druhuje známo pezimování ve stadiu vajíka, nap. u Culicoides gri-

sescens.
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SYSTEMATICKÉ POSTAVENÍ A KLASIFIKACE ELEDI

V systému dvoukídlých {Diptera) je eled Ceratopogonidae azena do blízkosti

pakomár (Chironomidae) , s nimiž tvoí souást skupiny Culicomorpha, }eáné ze

ty samostatných monofyletických vývojových vtví, na které Hennig (1968,

1973) rozdlil podád Mematocera. Trvalou zásluhu na poznání eledi Ceratopo-

gonidae má J. J. Kieffer, který ji ve své práci z roku 1906 poprvé jasn definoval

a uvedl jako podele eledi Chironomidae. Toto systematické pojetí se udrželo

pibližn do zaátku 30. let. Ve svých dalších pracích se velkou mrou zaslou-

žil o klasifikaci na úrovni rod. Je to hlavn práce z roku 1917, ve které podává

adu popis nových rod a klí na všechny tehdy známé rody. Vyvrcholením

jeho práce z oblasti Evropy je zpracování eledi v rámci fauny Francie (Kieffer

1925). Toto dílo platilo po dlouhá léta za smrodatnou determinaní píruku.

Ani pozdjší monografie palearktických druh (Goetghebuer a Lenz 1933 až

1934) není z hlediska klasifikace vyšších taxon pi porovnání s prací Kieffera

výraznjším pínosem. Jen v ásti o preimaginálních stadiích rozlišuje Lenz

podeledi Forcipomyiinae, Dasyheleinae a Culicoidinae .

Hodnocení pakomárcovitých jako samostatné eledi není starého data.

Stalo se tak až v roce 1917, kdy Malloch na základ znak larev a dosplc
vytvoil nadele Chironomoidea a rozdlil ji na ti eledi : Orphenphilidae, Chiro-

nomidae a Ceratopogonidae. Trvalo ale ješt více než 10 let, než bylo toto rozd-

lení všeobecn pijato. Autorem, který v roce 1936 stanovil nové rozdlení

eledi na úrovni podeledi a rod, byl Enderlein (tab. 1). Avšak jeho atomis-

tické tendence vedly v nkterých pípadech vtšímu potu synonym rod.

Ve ticátých letech se zaíná stále intenzivnji upírat pozornost na hema-

tofágní druhy a jejich úlohu pi možném penosu pvodc onemocnní.

V Evrop to byl na Britských ostrovech Edwards (1939), který zpracoval

hematofágní rod Culicoides. Jeho nové pojetí popisu druhu v rámci eledi,

založené na strukturálních znacích pozorovatelných v optickém mikroskopu

pi stedních a velkých zvtšeních, se stalo trvalým initelem, který ovlivnil

další vývoj studia eledi. Také Zilahi-Sebess (1940) vnoval jako jeden z prvých

autor velkou pozornost mikroskopické struktue hypopygia samc. V roce

1940 uveejnil Macfie pehled rod eledi Ceratopogonidae celého svta. Práce

vznikla ze zpracování materiál z tropických krajin a pinesla popisy mnoha

nových rod.
Krokem vped v systematickém rozdlení eledi je až poválená práce

Wirtha (1952), ve které autor jasn rozlišil 4 podeledi: Leptoconopinae, Forci-

pomyiinae, Dasyheleinae a Heleinae ( = Ceratopogoninae) . Nezávisle na Wirthovi

dospl tém ke stejnému závru Mayer (1934, 1957) na základ studia lar-

válních znak. V doplnné a málo upravené podob, s kompletním seznamem

všech popsaných rod a klíem na rody, je rozdlení eledi uveejnné Wirt-

hemakol. (1974).
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v roce 1975 vydal Remm práci, ve které vychází z princip Hennigovy

fylogenetické systematiky na základ porovnání a pehodnocení charakteru

(apomorfní, pleziomorfní) 21 vybraných znak. Pehodnotil stupe píbuz-

nosti rod a navrhl následující zmny v systému eledi : podele Leptoconopi-

nae vylenil jako samostatnou ele (podobn jako Zilahi-Sebess již v roce

1960), do podeledi Forcipornyiinae zahrnul na úrovni tribu podele Dasyhe-

leinae a znovu oddlil Enderleinovu podele Palpomyiinae. Celé poadí pod-

eledi pevrátil. Zmny nejlépe vyniknou pi srovnání se systémem Wirtha

(tab. 1). Podle Remma (1975) toto uspoádání spluje základní podmínku

každého biologického pirozeného systému. Na první místo se dostaly starobylé

skupiny a na konec vývojov nejmladší.

Vi každému systematickému dlení je možné najít námitky, v systému

Remma se zdá nejslabším místem vylenní podeledi Leptoconopinae . Existence

morfologického mezitypu, rod Austroconops z Austrálie, mezi podeledi Lep-

toconopinae a ostatními podeledmi vzbuzuje pochybnosti o oprávnnosti

tohoto kroku. Podrobnji viz v práci Gucevie (1973). V názorech i argumen-

taci Remma je mnoho pesvdivého, nicmén se zdá, že jako každá nová

myšlenka, i tato potebuje svj as na vyjasnní a pijetí.

SLOŽENÍ A PVOD FAUNY SSR

Studiem druhového složení fauny eledi Ceratopogonidae v eskoslovensku

se zabývalo doposud jen málo pracovník. Nejstarší známý výet druh z Cech

podal ve svém známém seznamu dvoukídlých Kowarz, který uvádí 8 druh
bez oznaení lokalit a dat. Pozdji vychází v Budapešti pehled dvoukídlých

Uherska (Thalhammer 1899), ve kterém jsou zahrnuty poetnjší nálezy ze

Slovenska. Poátkem 20. století obohatili poznání naší fauny novými nálezy

Vimmer, Brancsik a Fekete. Zavel (1917) uveejnil kratší píspvek o 6 dru-

zích z lokalit ech a Moravy. V roce 1919 publikoval J. J. Kieffer rozsáhlou

práci o sbírce pakomár (vetn eledi Ceratopogonidae) budapešského muzea.

V prvé ásti zpracoval tehdejší podele Ceratopogoninae, kde popsal adu
nových druh, mnohé na základ materiálu ze Slovenska. V období mezi

obma svtovými válkami se krom Zavela (1935a, 1935b) a Mayera (B)

(1938a, 1938b) studiu eledi nikdo z domácích autor nevnoval. Po druhé

svtové válce studovali ele Ceratopogonidae Zavel (1946), Miná (1962,

1965), Pach (1962), Paclt a kol. (1970) a v ad prací autor (viz seznam

literatury) .

Dnešní složení fauny eledi na území SSR je výsledkem pomrn krátkého

období od konce posledního zalednní, kdy pozorujeme pronikání teplomil-

ných druh z jv. a j. Evropy. Je málo pravdpodobné, že by nkteré druhy do-

kázaly pekonat období zalednní, tedy takové, které bychom mohli hodnotit
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Tabulka 1

Enderl*in (1936)



stává zatím málo prostudované. Urit centrum rozšíení, pvod vtšiny druh,
zstává zatím nemožné. V posledních tech desetiletích je vnována zvýšená

pozornost všestrannému studiu hematofágních druh rodu Culicoides a Lep-

toconops.

Z hlediska souasných znalostí mžeme stedoevropské druhy provizorn

rozdlit do 4 skupin :

a) Holarktické druhy, rozšíené v palearktické a nearktické oblasti. Patí

sem nap. Atrichopogon minutus (Meig.), A. oedemerarum Storá, Forcipomyia eques

(Johannsen), F. monilicornis (Coq.), F. titillans (Winnertz), F. bipunctata (L.),

F. fuliginosa (Meig.), F. ciliata (Winnertz), Culicoides chiopterus (Meig.), C. ob-

soletus (Meig.), sphagnumensisy^iWidims, Ceratopogon lacteipennis Zett., Monohelea

leucopeza (Meig.), Serromyia femorata (Meig.), Palpomyia flavipes (Meig.), P.

lineata (Meig.), P. nigripes (Meig.), P. tibialis (Meig.) a další.

b) Eurosibiské druhy, rozšíené v mírném pásmu Evropy a Asie, od At-

lantického po Tichý oceán. Patí sem nap. Atrichopogon rostratus (Winnertz),

A.fossicola Kieífer, A. infuscatus Goetghebuer, A. brunnipes (Meig.), Forcipomyia

frutetorum (Winnertz), Dasyhelea obscura (Winnertz), D. dufouri (Laboulbne),

Culicoides circumscriptus Kieífer, C. comosioculatus Tokunaga, Ceratopogon vitiosus

Winnertz, Bezziä nobilis (Winnertz), B. annulipes (Meig.) a další.

c) Mediteránní druhy, s centrem rozšíení v oblasti Stedozemního moe.
Patí sem vtšina v Evrop zastoupených druh rodu Leptoconops.

d) Pontické druhy, s centrem rozšíení v oblasti Kaspického a erného
moe. Patí sem nap. Leptoconops bidentatus Gucevi, Culicoides shaklawensis

Khalaf a další.

Z hlediska hypsometrického rozšíení lze u nás zastoupené druhy roz-

dlit do tí skupin. Podrobnjší studie byly v SSR provádny jen u rodu

Culicoides, a proto uvedené píklady se týkají jen tohoto rodu.

a) Druhy nížinné, teplomilné, které nám pronikají z jihu a jihovýchodu.

V SSR osidlují jižní Moravu, oblast Žitného ostrova a hlavn Potiskou

nížinu. Patí sem nap. Culicoides semimaculatus Clastrier, shaklawensis Khalaf,

saevus Kieífer a další.

b) Druhy pahorkatin, rozšíené až po zónu smíšených les, pevážn euro-

sibiského pvodu. Patí sem podstatná vtšina u nás zjištných druh.

c) Druhy horské, od zóny jehlinatých les (600— 700 m) až po pásmo

kosodeviny. Patí sem nap. Culicoides comosioculatus Tokunaga, abchazicus

Džafarov a mnohé další, se kterými se píležitostn setkáváme i v nižších po-

lohách, nap. grisescens Edw., impunctatus Goetghebuer, delta Edw.,

heliophilus Kieífer a C. pumilus (Winnertz).

Celkov bylo na území SSR zjištno do roku 1976 pibližn 150 druh,
tento poet však není zdaleka konený. Je reálný pedpoklad nálezu dalších

druh, nových nejen pro faunu SSR, ale i druh nových pro vdu.
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HOSPODÁSKÝ ZDRAVOTNICKÝ VÝZNAM

Ve vztahu ke zdraví lovka a jeho zájmm mohou druhy eledi Ceratopogo-

nidae vystupovat jako nepíjemní trapii a penašei pvodc onemocnní,
jako opylovai nkterých hospodásky významných rostlin, jako složka po-

travy ryb a do jisté míry jako regulátor potu jiných druh hmyzu.
Na vhodných místech, hlavn na rozhraní lesa a otevené krajiny, dochází

v našich podmínkách v kvtnu a ervnu masovému náletu dosplc na
lovka a na hospodáská i voln žijící zvíata. Na takovýchto místech vy-

stupují do popedí jako trapii. O následcích pobodání referuje podrobn
Pflugfelder (1950), Hase (1953), Arean a Fox (1955), Forattini (1957) a jiní.

Otázka penosu patogenních agens dosplci je v souasné dob intenzívn

studována. Z mnohých druh rodu Culicoides byly izolovány viry východní

a venezuelské koské encefalomyelitidy, afrického moru koní, bluetongue

a dalších. Vektory hemosporidií {Sporozoa, Haemosporidiidea) rod Parahaemo-

proteus, fíepatocystis, Akiba a Leucocytozoon jsou nkteré druhy rodu Culicoides,

z nichž sphagnumensis Williams, C. odibilis Aust. a circumscriptus Kieífer

zasahují svým rozšíením na území Evropy. Z vlasovc {Nematoda, Filarioidea)

penášených hematofágními druhy jsou v tropické Africe Dipetalonema perstans

(syn. Acanthocheilonema perstans) a D. streptocera; jejich penašei jsou Culicoides

austeni C. I. M. a grahamii Aust. Ve Stední a Jižní Americe, a podle n-
kterých údaj též v Africe, je to Mansonella ozzardi, kterou penáší Culicoides

furens (Poey). Z Evropy je už díve známa Onchocerca reticulata (syn. O. cervicalis),

parazit koní, osl a mezk, jehož penašeem jsou naše druhy Culicoides nube-

culosus (Meig.), C. stigma (Meig.) a obsoletus (Meig.).

V posledních desetiletích byla studována rovnž otázka nkterých druh
jako opylova. Výsledkem bylo zjištní, že prakticky jediným opylovaem
kakaovníku {Theobroma cacao) — jak v Americe, tak i v Africe a Asii — jsou

druhy rodu Forcipomyia (Dessart 1961, McGregor 1976). Další pstovanou
rostlinou opylovanou hlavn druhy eledi Ceratopogonidae je kauukovník
{Hevea brasiliensis) .

Dále mnohé bentické ryby konzumují vedle jiných organism i larvy e-
ledi Ceratopogonidae a mnohé dravé entamofágní druhy, nap. rod Atrichopogon

a Serromjia, hrají uritou úlohu i v regulaci potu jiných druh hmyzu.

OCHRANA A BOJ

Ochrana ped hematofágními druhy je dost obtížná. S ohledem na malé

rozmry pronikají dosplci bžnými ochrannými sítmi, jako jsou moskytiéry,

síovina na oknech, obliejové síky typu Pavlovského, a to asto i tehdy, když

jsou napuštny odpuzujícími látkami. Ani použitím bžných repelent ne-

43



dokážeme odpudit dosplce na víc než 1 hodinu. Ze zkušeností z oblastí

Asie, kde na lovka útoí stovky pakomárc, muchniek, komár a ovád,

je možné doporuit novjší eskoslovenský repelent „Repelent 378", výrobek

fy Astrid Praha, který se prodává i jako olej na opalování. Jeho asté nanášení

na tváe, krk a ruce nepoškozovalo pokožku a úinn odpuzovalo pakomárcovité

pibližn 2 hodiny. V našich podmínkách s nižší teplotou a vyšší relativní vlh-

kostí je jeho úinek výrazn delší.

Masový chemický boj, ješt v nedávné minulosti tak doporuovaný, je

málo úinný a navíc siln poškozuje celou biocenózu. V míst použití che-

mických látek narstá pomrn rychle procento rezistentních jedinc po-

pulace. Tato skutenost pak nutí používání stále vtšího množství na jed-

notku plochy. Pro boj s hematofágními druhy v uzavených místnostech,

pokud zde nejsou voln uložené nebalené potraviny, je vhodný nkterý z pre-

parát obsahujících organofosfát dichlorvos, nap. „Instop", výrobek fy

Chemika Bratislava, anebo úinný aerosolový pípravek „Actellic spray", ob-

sahující organofosfát pirimiphos metyl, který vyrábí Spolek pro chemickou

a hutní výrobu v Ústí nad Labem ve spolupráci s britskou firmou ICL Actellic

patí mezi nejšetrnjší doposud vyrábné insekticidní látky.

SBÉR A PREPARACE

O sbru a preparaci máme v domácí literatue z poslední doby dv pí-

ruky — Novák a kol. (1969) a Winkler (1974). Mnohé cenné informace lze

nalézt v anglické píruce Oldroyda (1970). V témže roce napsali Gucevi

a duchova brožurku o metodách sbru a chovu dosplc a larev. Na sbr

kukel a dosplc ze stojatých vod lze uplatnit metodiku popsanou Kajakem

(1957). V posledních letech byly pro poteby produkní biologie zkonstruová-

ny objemné stanové lapáky, o rozmrech 2 X 1,5 X 2 m, sestavené z lakové

kostry, potažené kombinací fólie a ídké tkaniny (Illies 1971). Takovýto

lapák, pokrývající úsek potoka a exponovaný celou sezónu, umožuje velmi

pesné kvalitativn kvantitativní studium.

Dosplce chytáme bu na svtlo, nejlépe na svtlo rtuové kemenné vý-

bojky a s kombinací s ventilátorem (podrobnji viz Trpiš 1965), nebo na zví-

atech, kde však získáme jen samice hematofágních druh. Úspšný je i sbr

na lepivé pásy, tj. pásy papíru namoeného v ricinovém oleji, umístné v bez-

prostední blízkosti hnízd pták anebo nor savc. asto užívanou metodou

je sbr síkou smýkáním, pi tomto zpsobu se však ást materiálu poškodí,

anebo sbr exhaustorem na kvtech.

Dosplce preparujeme na sucho tak, že je nalepujeme na bok na trojúhel-

níkovité štítky, anebo pracnji napichujeme na minucie. ást materiálu

zavádíme do mikroskopických preparát pes vodní fenol anebo fenolxylén
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do kanadského balzámu i caedaxu (BASF). Materiál, který nechceme okam-

žit preparovat, ukládáme do 70—75% alkoholu; v nm vydrží neomezen
dlouho a zstává vždy možnost dodatené montáže do mikroskopického pre-

parátu.

Pi zhotovování mikroskopických preparát postupujeme tak, že na pod-

ložním skle oddlíme hlavu, jedno kídlo a zadeek. Hlavu orientujeme tak,

aby byl zetelný frontovertex, tykadla, elistní makadla, popípad vrchol

kusadel a elistí. Nkdy je výhodné oddlit jedno tykadlo. Zadeek ? klademe

obvykle ventrální stranou dol, zadeek (^ tak, aby na podložním skle leželo

9. tergum hypopygia.

Vtšina« strukturálních znak je dobe pozorovatelná pi zvtšení 200 až

450krát. Ke studiu žilnatiny kídla mžeme s úspchem použít fázový kontrast,

pi pozorování skvrnitosti kídel tmavé pole. To lze doporuit i pi studiu

skvrnitosti kídel siln vybledlých jedinc, sbíraných nap. z osvtlovacích

tl^s.

KLÍ PODELEDÍ A ROD ELEDI CERATOPOGONIDAE

Dosplci*

(2) Píná žilka r-m chybí. Tykadla $ 12— 14lenná, kídla bez makrotrichií . . .

1. podele Leptoconopinae

Jediný rod 1. rod Leptoconops Skuse, 1889 (str. 47)

(1) Píná žilka r-m vyvinutá. Tykadla ? ISlenná, kídla s makrotrichiemi i bez

nich.

(6) Empodium velké, stejn dlouhé anebo delší než drápky. Drápky siln zahnuté,

kídla obvykle hust pokryta makrotrichiemi 3. podele Forcipomyiinae

(5) Kídla hust pokryta tsn piléhajícími makrotrichiemi. Mikrotrichie velmi krát-

ké, jemné a ídké. Pole Ri úzké, asto zaniká, alula s tásnitým okrajem ....
17. rod Forcipomyia Meigen, 1818

(4) Kídla ídce pokryta makrotrichiemi, které mohou tém chybt; je-li jich více,

pak zeteln odstávají od povrchu kídla. Mikrotrichie delší a hustší. Pole Ri

kratší než pole R2, alula s rovným okrajem . . . 18. rod ^/)^ Kieffer, 1906

(3) Empodium malé, kratší než drápky, anebo chybí. Drápky mírn zahnuté, kídla

s makrotrichiemi i bez nich.

(8) Tykadlové i. se zetelnou skulpturou, poslední i. není obvykle delší než pedposled-

ní. Pole Ri tém nebo úpln vymizelo, pole R2 chybí, anebo je tvercovitého

tvaru a obvykle dosahuje stedu délky kídla, pop. koní ped stedem. Drápky $

malé, stejn dlouhé. Mezi facetami složených oí krátké sety

4. podele Dasyheleinae

Jediný rod 19. rod Dasyhelea Kiefifer, 1911

(7) Tykadlové i. bez povrchové skulptury, poslední i. delší než pedposlední. Jedno

* V systematické ásti jsou druhov zpracovány jen hematofágní rody Leptoconops a Culico-

ides.
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holen na dorzální stran vždy otrnné. Gonopody hypopygia í jednolenné
14. rod Nilobezzia Kieffer, 1921

30 (21) 5. i. chodidel naspodu bez erných tyinkovitých trn, anebo jen s tenkými
a oste zakonenými trny. Zadeek $ bez anebo s vnitními apodemami a 8. i.

bez chomák set po stranách gonoporu.

31 (34) 5. i. chodidel pedního páru zesílený. Drápky ? nestejn (alespo na jednom páru)

anebo stejn dlouhé. Zadeek $ bez vnitních trnovitých apodém (tribus Hetero-

myiini — v SSR jen 2 druhy, samci nedostaten známí).

32 (33) Kostální žilka pesahuje pole R2. 4. i. chodidel stedního a zadního páru noh $
srdcovitého tvaru, drápky na nohách stejn dlouhé

8. rod Neurohelea Kieffer, 1925

33 (32) Kostální žilka nepesahuje pole R2. Na stedním a zadním páru je 4. i. chodidel $
dvojlalonatý, z každého laloku vybíhá 1 trn. Drápky na stedních a zadních no-

hách ? nestejn dlouhé 9. rod Clinohelea Kieffer, 1917

34 (31) 5. i. chodidel pedního páru není zesílený, stejn silný jako ostatní lánky. Drápky
na všech párech ? aá* stejn dlouhé. Jedno anebo dv radiální pole R, a R2. Zadeek
? s vnitními trnovitými apodemami (tribus Palpomyiini) ,

35 (36) Na kídlechjedno radiální pole 15. rod Kieffer, 1899

36 (35) Na kídlech dv radiální pole 16. rod Pa/j^omyia Meigen, 1818

1. podele LEPTOCONOPINAE

Potem doposud popsaných druh nejmenší podele. Zahrnuje jediný

rod Leptoconops s pibližn 85 ernými, vícemén uniformními drobnými
druhy.

Kídla vždy bez píné žilky r-m. Kostální, subkostální a radiální žilky

ústí do zesílené sklerotizované plošky na pedním okraji kídla, v jejím stedu

je jen neurit naznaené jedno anebo dv radiální pole. Kídla neskvrnitá,

asto sklovit prsvitná, bez makrotrichií (s výjimkou makrotrichií pi okraji).

Empodium v podob rozvtvené šttinky, kratší než drápky; ty jsou u obojího

pohlaví stejn dlouhé, mohou se však lišit tvarem vnitní strany. Tykadlové

lánky bez skulptury, u (^ 15 i., u $ 12 až 14 i. Složené oi bez drobných

set mezi facetami, oddlené velmi širokým elem. Samice vtšiny druh jsou

hematofágní.

1. rod Leptoconops Skuse, 1889

Skuse, 1889, Pro. Lin. Soc. NSW, 4: 288; Centrotypus Grassi, 1901, Die Malaria. Studien

eines Zoologen, Jena, . 118; Mycterotypus Noe, 1905, Atti R. Accad. Lincei, Ser. 5, 14: 114;

Schizoconops Kieffer, 1918: 135; Protersesthes Kieffer, 1921, Arch. Inst. Pasteur Afr. du Nord,

1: 107; Microconops Kieffer, 1921, ibid., 1 : 108; Acanthoconops Carter, 1921, Bull. Ent. Res.,

12:24.
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Typ rodu: Leptoconops stygius Skuse, 1889

Délka tla 1,3 až 3,5 mm. Výraznou zesílenou ástí tla je hru. Hlava malá

s krátkými tykadly, zadeek štíhlý. Tmavým zbarvením a ,,hrbatostí" pi-

pomínají druhy tohoto rodu muchniky [Simuliidae) . Jsou aktivní bhem dne

a tato skutenost ješt zvyšuje možnost zámny s nkterými druhy muchniek.

$ jsou bazální i. tykadel obvykle stlaen oválné, apikální i. se prodlužují

v podélné ose tykadla, jen poslední i. je zeteln delší než ostatní. U ^ nese

3. až 15. i. po obvod peslen dlouhých set, poslední i. štíhlý, delší než ostatní.

Celisová makadla 4l. 1. a 2. i. krátký, hranice mezi nimi tžko uritelná.

3. i. je nejdelší, se senzilami v jamce, žlábku anebo nepravideln rozmístnými

po povrchu. Mesonotum s humerálními jamkami pokrytými jemnými setami.

Stehna neotrnná. Holen na spodní stran s trny, basitarsus všech pár
naspodu s adou tmavých trn anebo tmavších tuhých set. 5. i. chodidel je

delší než 4., drápky stejn dlouhé, s rzn upravenou vnitní stranou (šttina,

1 nebo 2 zuby, kombinace zubu a šttiny aj.). Empodium rozvtvené, se ze-

sílenou bází. Kídla neskvrnitá, mlén bílá, nkdy sklovit prsvitná. Žilka

Ml ústí za vrcholem kídla, Ma asto atrofuje na obou koncích. Interkalární

žilka dlouhá, vícemén rovná, oddluje radiální žilky od mediálních. Edeagus

složen ze dvou protáhlých sklerit. Paramery symetrické, každá složená ze

dvou ástí, z nichž bazální se opírá o bázi basimery. Spermatéky 2, pibližn

stejné, asto zetelná 3. rudimentární. Za 9. zadekovým i. jsou 2 dlouhé

cerky (lamely), mezi jejichž bázemi leží rudiment 10. lánku.

Je tžko možné odhadnout pesnji poet druh rodu. Stále jsou popisovány

druhy nové, dokonce i z jižní Evropy (Itálie, Francie), která patí mezi nej-

lépe prostudované oblasti. Doposud je známo okolo 85 druh, v Evrop asi

12, v SSR lze oekávat výskyt 2 druh.
Konkrétní údaj z SSR není zatím dispozici, avšak na východní Slovensko

nám velmi pravdpodobn zasahuje nkterý druh z ernomoské oblasti,

nejpravdpodobnji L. bidentatus. V nedaleké Zakarpatské oblasti Ukrajinské

SSR byl sbírán na bezích eky Tisy blíže neurený druh (Krivošeina 1969).

Zilahi-Sebess (1940) uvádí z Maarska nález blíže neureného druhu podrodu

Holoconops. Z Garmisch-Partenkirchenu popsal Mayer (1936) kuklu písluše-

jící rovnž podrodu Holoconops. Krom východního Slovenska (Potiská nížina)

nemžeme vylouit výskyt ani na jižní Morav, v Záhoí a nkteré jižní ásti

Slovenska, zvlášt v tch oblastech, kde eky vytváejí rozsáhlejší písité

i písitobahnité behy, vhodné pro vývoj larev.

KLÍ PODROD A DRUH RODU LEPTOCONOPS

1 (4) Na konci zadeku dlouhé cerky. Tykadla bez peslen dlouhých set ??

2 (3) Tykadla 14lenná (1. podrod Leptoconops s. str.). Drápky na vnitní stran se
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2 zuby (obr. 12 All). Heben na vrcholu holení zadních noh ze 4 trn, 2. trn vý-

razn nejdelší a nejsilnjší 1. L. (Z,.) bidentatus (str. 49)

3 (2) Tykadla ISlenná (2. podrod Holoconops). Drápky na vnitní stran se šttinou

(obr. 12 BII). Heben na vrcholu zadních holení ze 4 pibližn stejn dlouhých

trn. Gerky krátké, široké. Basitarsus pedních noh bez tmavých trn, ale s n-
kolika tuhými setami 2. L. (H.) borealis (str. 51)

4 (1) Na konci zadeku hypopygium. Tykadla s pesleny dlouhých set ^^
5 (6) Apikolaterální výbžky 9. terga hypopygia oddálené, mezi nimi hrbolky se setami

(1. podrod Leptoconops s. str.). Heben na vrcholu zadních holení ze 4 trn, 2.

trn výrazn nejdelší. Jeden z drápk na pedních a stedních nohách na vnitní

stran se zubem. Hypopygium obr. 12 A4 \. L. {L.) bidentatus {%tx. ^^)

6 (5) Apikolaterální výbžky 9. terga hypopygia siln piblížené, hrbolky mezi nimi

chybjí (2. podrod Holoconops). Heben na vrcholu zadních holení ze 4 trn ne-

lišících se výrazn délkou. Drápky na vnitní stran bez zubu. Basitarsus pedních
noh bez tmavých trn, avšak s nkolika tuhými setami. Hypopygium obr. 12 B4

2. L. (.) borealis (str. 51)

1. podrod Leptoconops s. str.

Leptoconops (Leptoconops) bidentatus Gucevi, 1960

Obr. 12 A

Gucevi, i960: 127; Clastrier, 1972, Nuov. Rev. Ent., 2 : 13.

Druh charakteristický velmi dlouhým 2. trnem v hebeni pi vrcholu zadních holení u obou

pohlaví. Na vnitní stran drápk ? dva velké zuby.

?: Výška hlavy (mezi horním obrysem hlavy a spodním obrysem oí) 305— 330 |xm.

Na ele 2 zetelné sety. Délka tykadla (3.— 14.1.) 410—450 [im, pomr 3.— 14.1. =42 : 27 :

: 27 : 27 : 31 : 29 : 29 : 31 : 32 : 34 : 34 : 86. 4.— 6.1. tykadel stlaen oválný, 7.— 13.

okrouhlý, 14. zeteln prodloužený. Délka elistniho makadla 212—225 [im, pomr i. =
= 43 : 90 : 85 (první hodnota uvádí sumární délku 1. a 2. i., jejichž rozdlení je nezetelné).

Senzorium na 3. i. zabírá 3/4 jeho délky, senzily jsou uspoádány v nkolika adách.

Mesonotum leskle erné, kídla tém irá, sklovité prsvitná. Délka kídla 1,1— 1,2 mm.
Stehna a holen hndavé, chodidlo svtlejší. Heben na vrcholu zadních holení ze 4 trn,

2. trn výrazn nejdelší, o tetinu delší než ostatní. Alespo jeden drápek na nohách nese

na vnitní stran 2 zoubky. Zadeek svtlejší, žlutavý, sterna mén sklerotizovaná a mkká.
Dv velké spermatéky pibližn stejn dlouhé, 60— 63 [xm, každá s krkem, 3. rudimentární,

17— 19 [Jim dlouhá.

<$: Pesleny set na tykadlech jednobarevn hndé, 2. trn hebenu zadních holeni výrazné

nejdelší. Drápky stejn dlouhé s nestejnou vnitní stranou, 1 . jednoduchý, 2. se zubem. Mezi

apikolaterálními výbžky 9. terga 2 páry hrbolk se setami. Basimery na vnitní stran

s vtším, siln sklerotizovaným výbžkem se setami. Vrchol telomer s jedním apikálnim

zubem, subapikální zuby chybjí. Paramery složené ze dvou ástí, vrchol paramer se silnji

sklerotizovanou ohnutou páskou. Edeagus ze dvou protáhlých sklerit, na vrcholu s jemnými

setami.
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Samice sají na lidech a hospodáských zvíatech. Maximum aktivity dospélc je mezi

12. a 15. h, výskyt od VI do poátku VIII, maximum ve 2. polovin VI.

Zempisné rozšíení: SSSR (Kazachstán, Uzbekistán, Turkménie, Ázerbájdžán,

Kavkaz, Ukrajina), Bulharsko, Francie.

Výskyt v SSR: Zatím nezjištn.

A2

B3

^.älL

Obr. 12. A — Leptoconops bidentatus, — L. borealis. 1 — elo ?, 2 — makadlo ?, 3 — spermaté-

ky^ 4 _ hypopygium, 11 — praetarsus zadní nohy. (A4 a B4 podle Gucevie 1973.)
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z podrodu Leptoconops s. str. jsou z jižní Evropy (Francie, Itálie) uvádny druhy L. (L.)

irritans (Noe, 1905) (Rioux et al. 1966, Bettini a Finizio 1968, Bettini et al. 1969a, Majori
a Bettini 1969) aL. (L.) bezzii (Noe, 1905) (Rioux et al. 1966, Bettini et al. 1969b), ze kterého

nedávno Glastrier a Coluzzi (1973) oddlili nový druh L. (L.) noei.

2. podrod Ho/oconops Kieffer, 1918

Kieffer, 1918: 135.

Typ podrodu: Leptoconops kerteszi Kieffer, 1908

2. Leptoconops (Holoconops) borealis Gucevi, 1947

Gucevi, 1947, Entomol. obozr., 28 (1945) : 124; 1948, Parazitol. sbor. ZI AN SSSR, 10:151;

popovi Džafarov, 1961, Izv. AN Azerb. SSR, ser. biol. med. nauk, 1: 72.

Obr. 12

Od jiných druh podrodu se liší nepítomností tmavohndých trn naspodu 1 . i. chodidel

pedních noh u obou pohlaví, pítomné jsou jen vtší tuhé sety, o nco tmavší než ostatní

jemné sety.

$: Výška hlavy 265—275 \. Na ele 4 zetelné sety. Délka tykadla 290—310 (, pomr
3.— 13. i. = 40 : 21 : 21 : 22 : 22 : 23 : 23 : 23 : 23 : 23 : 61. 1. I. tykadel se 2 seta-

mi, vzácnji s 1 anebo 3 setami. 4.— 6. i. tykadel málo stlaený, 7.— 12. okrouhlý, 13. pro-

dloužený. Délka elistního makadla 178—192 ptm, pomr i. = 60 : 70 : 57. Senzorium na
3. i. ve tvaru hluboké jamky.

Mesonotum tmavohndé až erné, kídla slab mlén zakalená. Délka kídla 0,89— 1,02

mm. Nohy svtle hndé, 1. i. chodidel pedního páru na spodní stran se 4— 5 o málo tmav-

šími tuhými setami. Heben na vrcholu zadních holení ze 4 trn, které se délkou píliš neliší.

Drápky stejné, na vnitní stran se šttinou, bez zoubku. Dv vajíkovité spermatéky s krátkým

krkem, pibližn stejné, 62— 66 (xm, tetí rudimentární 27— 35 jjim. Na vrcholu spermaték

jsou nepravideln uspoádané svtlejší kroužky.

(? : Drápky tenké, stejn dlouhé, na vnitní stran bez zoubku. Zadní tetina 9. terga pravo-

úhlá, vykrojení 9. sterna naspodu rovné. Hrbol na vnitní stran basimer široký s jemnými
setami. Vrcholy paramer rozšíené, se zobákovítým výbžkem smujícím dovnit, pibližn
ve stední ásti jsou spojené úzkým mstkem.

Samice napadají masov lidi a hospodáská zvíata, maximum aktivity je v poledních

hodinách. Druh vázaný na široké doliny ek s rozsáhlými písitými behy, ídce porostlými

kei. Výskyt v severnjších ástech mírného pásma v VII, v jižnjších oblastech v V a VI,

pozdji v VIII.

Zempisné rozšíení: Známý ze SSSR (Kazachstán, Kavkaz, Ukrajina, Moskevská
oblast aj.). Jeden z mála známých druh zasahujících vysoko na sever.

Výskyt v SSR: Doposud nezjištn.
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z podrodu Holoconops je z jižní Evropy (Francie, Itálie) uvádén další druh L. {H.)kerteszi

Kieffer, 1908 (Rioux a Descous 1965, Bettini et al 1969c, Majori et al. 1970). Populace uro-

vané ve Francii jako L. (//.) kerteszi rozdlil nedávno Glastrier (1973) na ti samostatné druhy

L. (.) pugnax, L. (H.) acer a L. (.) gallicits.

2. podele CERATOPOGONINAE

Nejvtší podeled, zahrnující druhy krátkých a zavalitých i štíhlých a dlou-

hých tvar. Na kídlech je píná žilka r-m vždy více i mén zetelná, jedno

nebo dv radiální pole (Ri a R2), vzácn radiální pole vymizela v dsledku

splynutí žilek Ri a R4+5. Empodium kratší než drápky, vzácnji chybí. Drápky

mírn zahnuté, stejn i nestejn dlouhé, nkdy je rozdíl ve velikosti tak velký,

až se zdá, že na 5. i. chodidel je jen jeden drápek. Tykadlové lánky bez skul-

ptury. Mezi facetami složených oí jsou jen vzácn jemné sety. Samice jsou

hematofágni i entomofágní.

2. rod Cul ico id es Latreille, 1809

Latreille, 1809, Gen. Crust. et Ins., 4: 251; Diplosella KieflTer, 1921. Arch. Inst. Pasteur

Afr. du Nord, 1: 113; Oxyhelea Kieffer, 1921, Ann. soc. ent. Fr., 90: 14; Projfl/?«/mu Kieffer,

1925, Arch. Inst. Pasteur Algérie, 3: 417; Synhelea Kieffer, 1925, ibid., 3: 423.

Typ rodu: Culicoides punctata Latreille, 1809 (= C. punctatus Meig.)

Tlo mírn štíhlé, dlouhé 0,9 až 3,0 mm, ídce ochlupené. Oi lysé, vzácnji

se setami, oddlené anebo se dotýkají. Tykadla 15lenná, u ? 3. — 10. i. okrouh-

lý až mírn válcovitý, vzácn nkteré z bazálních lánk stlaen oválné,

11. —15. I. dlouze válcovitý, délkou se tyto lánky zeteln odHšují od ped-

cházejících, (^ je 3.— 12. i. kratší a válcovitý, s pesleny dlouhých set,

13. —15. i. zeteln delší a s kratšími setami na povrchu. Mesonotum s vý-

raznými humerálními jamkami, pokryté jemnými setami a vícemén nepra-

videln roztroušenými dlouhými setami, jednobarevné i s kresbou. Kresba je

tvoena pigmentem a rzným sklonem jemných set. Senzily na 3. i. elistních

makadel soustedné do mlké až velmi hluboké jamky (kompaktní senzo-

rium), anebo jsou roztroušené ve skupinkách i jednotliv po povrchu lánku.

Nohy štíhlé, stehna bez trn. Drápky všech pár a u obou pohlaví stejn dlou-

hé. Empodium v podob rzn rozvtvené šttiny, vždy kratší než drápky a má-

lo zetelné. Kídla hust pokryta mikrotrichiemi, makrotrichie jsou rovnž
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pítomné, nkdy jen ojedinle v apikální tetin kídla, vzácn chybjí.

Kídla bezbarvá anebo s hndavým až žlutavým nádechem, asto skvrnitá.

Kostální žilka pesahuje sted délky kídla, pole Ri a R2 dobe vyvinutá.

Pole R2 u ? prodloužené, delší než pole Ri, u <? je spíše kratší, nkdy tém
tvercovitého tvaru. V poli R5 asto zetelná interkalární žilka, píná žilka

r-m asto málo patrná. Mediální vidlice s dlouhým spoleným kmenem.

9. tergum s apikolaterálními výbžky i bez nich. 9. sternum nižší a široké,

na zadním okraji s mlkým až hlubokým vykrojením, vzácn je sternum úpln
rozdlené (C. scoticus). Edeagus sklerotizovaný, rzného tvaru, asto ve tvaru

podkovy, na vrcholu s výbžkem. Paramery více i mén symetrické. Gonopody
dvojlenné, basimery obvykle s dorzálním a ventrálním výbžkem. Samice

s jednou, dvma anebo temi spermatékami rzného tvaru.

KLÍ PODROD A DRUH RODU CULICOIDES

7 (114

8 (87

9 (34

10 (19

11 (12

12 (11

13 (14

14 (13

15 (16

16 (15)

Samice

Spermatéky ti, zeteln vyvinuté. Kidla neskvrnitá. Antenálni senzily na 1 1.— 15.

i. tykadel chybjí 1. podrod Pontoculicoides (str. 63)

Antenálni senzily na 3., 8.— 10. i. tykadel. Spermatéky tvaru protažených, apikál-

n zahnutých vák (obr. 13 B3). Kídla sklovit prsvitná

2. C. (P.) slovacus (str. 64)

Antenálni senzily na 3., 7.— 10. i. tykadel. Spermatéky jiného tvaru.

Spermatéky vajíkovité (obr. 13 A3). Mesonotum tekované, kídla sklovit pr-
svitná I.e. (P.) saevus (str. 63)

Spermatéky tvaru boxerských rukavic (obr. 14 A3). Mesonotum není tekované,

kídla matná s hndavým nádechem 3. (P.) tauricus (str. 64)

Spermatéky dv (tetí rudimentární mže být jen velmi vzácn pln vyvinutá),

nebo jedna. Kídla skvrnitá i neskvrnitá. Antenálni senzily na rzných láncích

tykadel.

Spermatéky dv.
Oi se nedotýkají. Pole R2 jednobarevné, nanejvýš se jeho vrcholu dotýká svtlá

skvrna (pouze u C. poperingliensis je apikální polovina pole R2 svtlá — obr. 33/5).

Antenálni senzily rzn uspoádané 2. podrod Oecacta (str. 67)

Kídla neskvrnitá.

Bazální pole s makrotrichiemi.
Mezi facetami složených oí jemné sety

16. (O.) comosioculatus (str. 80)

Oi bez jemných set mezi facetami.

Antenálni senzily jen na 3. i. tykadel 63. cameroní (str. 140)

(Z praktických dvod je druh C. cameroni klíov zaazen mezi druhy podrodu
Oecacta, systematicky sem však nepatí.)

Antenálni senzily pítomny na více tykadlových láncích.

Antenálni senzily jen na 3.— 10. i. tykadel

5. C. (O.) reconditus (str. 68)

Antenálni senzily i na apikálních i. tykadel.
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17 (18) Antenální senzily na 3.— 14. i. tykadel 6. C. (O.) segnis {str. 70)

18 (17) Antenální senzily na 3., 5., 7., 9., .— 15. i. tykadel

10. C. (O.) vexans (str. 74)

19 (10) Bazální pole bez makrotrichií.

20 (21) Oi s jemnými setami mezi facetami 15. (O.) latifrontis (str. 79)

21 (20) Jemné sety mezi facetami oi chybjí.

22 (29) Antenální senzily na 3. a apikálních i. tykadla.

23 (26) Antenální senzily na všech apikálních (11.— 15.) i. tykadla.

24 (25) Kusadlaneozubená, délka labra 120— 130 (xm. GR 0,615—0,650

8. C. (O.) albicans (str. 71)

25 (24) Kusadla ozubená, délka labra 150— 180 (Am. CR 0,550— 0,585
13. . (.) heliophilus (str. 77)

26 (23) Antenální senzily jen na nkterých apikálních i. tykadla.

27 (28) Antenální senzily na 3., 11., 13.— 15. i. tykadla. elisti neozubené

14. C. (O.) pseudoheliophilus (str. 77)

28 (27) Antenální senzily na 3., 12.— 15. i. tykadla, elisti ozubené

37. C. (O.) dispersus (ást) (str. 104)

29 (22) Antenální senzily jen na bazálním 3.— 10. i., anebo na bazálnich a apikálních

i. tykadla.

30 (31) Antenální senzily jen na bazálním 3.— 10. i. tykadla

4. C. (O.) pumilus (str. 67)

31 (30) Antenální senzily na bazálnich a apikálních láncích.

32 (33) Antenální senzily na 3., 7., 9., 11.— 14. i., vzácn též na 8. i. tykadel ....
M.C. {O.) dzhafarovi {str.

33 (32) Antenální senzily na 3.— 14. i. tykadla . . . . 18. (O.) /a/a (ást) (str. 81)

34 (9) Kídla skvrnitá.

35 (54) Antenální senzily na 3.— 15. i. tykadel.

36 (47) Bazální pole bez makrotrichií.

37 (42) Hodnota AR vtší než 1,45.

38 (39) Bazální ást pole Mi se svtlou skvrnou. Kresba kídla výrazná, kontrastní proti

podkladu (obr. 23 A5) 24. (O.) odibilis (ást) (str. 88)

39 (38) Bazální ást pole Mi bez svtlé skvrny.

40 (41) Apikální ást pole Mi bez svtlé skvrny, dv malé svtlé skvrny na pedním okraji

a jedna v kubitálním poU (obr. 20 B5) 21. (O.) cubitalis (str. 85)

41 . (40) Apikální ást pole Mi se svtlou skvrnou, kídlo s mnoha skvrnami po obvod
30. C. (O.) musilator (str. 96)

42 (37) Hodnota AR menší než 1,45.

43 (44) Bazální ást pole Mi se svtlou skvrnou. Kresba kídla výrazná, kontrastní (obr.

23 A5) 24. C. (O.) odibilis (ást) (str. 88)

44 (43) Bazální ást pole Mi bez svtlé skvrny.

45 (46) Apikální ást pole Mi se svtlou skvrnou, kídlo s vtším potem skvrn (obr. 22/5).

AR 1,22—1,41 23. C. (O.) simulátor (ást) (str. 87)

46 (45) Apikální ást pole Mi bez svtlé skvrny. Kídla svtlá se šedavým nádechem a je-

dinou malou svtlou skvrnou pi distálním okraji pole R2. AR 1,11— 1,20 . . . .

31. C. {O.) jurensis (str. 97)

47 (36) Bazální pole s makrotrichiemi.

48 (51) Hodnota AR vtší než 1,55. Distální kraj pole R2 svtlý.

49 (50) Svtlá skvrna v apikální polovin pole R5 zeteln vtší než skvrna v poli Mi . . .

28. C. (O.) ustinovi (str. 93)

50 (49) Svtlá skvrna v apikální polovin pole R5 není vtší než skvrna v poli Mi (obr.
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51 (48

52 (53

53 (52

54 (35

55 (58

56 (57

57 (56

58 (55

59 (62

60 (61

61 (60

62 (59

63 (64

64 (63

65 (66

66 (65

67 (68

68 (67

69 (70

70 (69

71 (72

72 (71

73 (74

74 (73

75 (76

76 (75

77 (78

26 A5) 29. . (.) pictipennis (str. 94)

Hodnota AR menší než 1,55. Distální kraj pole R2 tmavý.

AR menší než 1,25. Kídlo (obr. 24 A5) se svtlou skvrnou v bazální ásti pole Mi
26. (O.) duddingstoni (str. 90)

AR vtší než 1 ,25. Kídlo (obr. 22/5) bez svtlé skvrny v bazální ásti pole Mi . . .

23. (O.) simulátor (ást) (str. 87)

Antenální senzily jinak uspoádané.

Antenální senzily na 3.— 14. i. tykadel.

Bazální pole s makrotrichiemi. Kídlo se zetelnou kresbou (obr. 24 B5)

27. (O.) submaritimus (str. 92)

Bazální pole bez makrotrichií. Kídlo se dvma malými, málo zetelnými svtlými

skvrnami ; jednou na píné žilce r-m, druhou pi zadním okraji pole R2

18. C. (O.) lailae (ást) (str. 81)

Antenální senzily jinak uspoádané.

Antenální senzily na 3., 5., 7., 9., 11.— 15. i. tykadel (vzácné na nkterém ze

4., 6., 8., 10. i.).

Bazální pole s makrotrichiemi. Kídlo se temi tmavšími, málo zetelnými skvrnami

(obr. 16 G5). AR 1,08— 1,15 9.C.{0.) brmnicans {%tT.13)

Bazální pole bez makrotrichií. Kídlo se zetelnými svtlejšími skvrnami po obvod

v polích R5, M,, M2, Gu a An (obr. 17 B5). AR 1,25

\\.C.{0.) sylvarum (str. 74)

Antenální senzily jinak uspoádané.

Antenální senzily na 3., 7., 1 1.— 15. i. tykadel, vzácn též na 6. anebo 9. i. Bazální

pole kídla bez makrotrichií (obr. 20 A5). AR 1,45— 1,66

20. C. (O.) vidourlensis (str. 83)

Antenální senzily jinak uspoádané.

Antenální senzily na 3., 9., 11.— 14. i. tykadel, vzácn též na 7., nebo 8., 10. i 15.

i. Bazální pole bez makrotrichií. Kídla s málo zetelnou skvrnou na píné žilce

r-m a pi zadním okraji ploe R2. AR 1,0— 1,1 . . 19. (O.) furcillatus (str. 83)

Antenální senzily jinak uspoádané.

Antenální senzily na 3., 13.— 15. i. tykadel, vzácn též na 1 1. i. Kídlo s málo ze-

telnou kresbou, bazální pole bez makrotrichií. AR 1,20—1,35. Kusadla nanejvýše

se 3 zuby 12. (O.) truncorum (str. 76)

Antenální senzily jinak uspoádané.

Antenální senzily na 3., 12.-15. i. tykadel. Kídlo tém s nezetelnou kresbou,

dv nepatrn svtlejší skvrny pi pedním okraji. Bazální pole bez makrotrichií.

AR 1,12—1,25. Kusadla ozubená 37. C. (O.) dispersus (ást) (str. 104)

Antenální senzily jinak uspoádané.

Antenální senzily na 3.— 9. a 11.-15. i. tykadel, velmi vzácn též na 10. i., ale

pak jen na jednom tykadle. Kídlo (obr. 21/5) s málo výraznou kresbou, bazální

polebezmakrotrichií. AR 1,2— 1,3 22. C. {O.) catanei (str. 85)

Antenální senzily jinak uspoádané.

Antenální senzily na 3.— 10. i. tykadel. Kídlo s kresbou viz obr. 16 A6, bazální pole

bez makrotrichií. AR 1,18— 1,34 1 . C. {O.) semimaculatus (str. 71)

Antenální senzily na 3., 11.— 15. i. tykadel.

Bazální pole s makrotrichiemi. První svtlá skvrna v bazální ásti kídla je protažena

zadnímu okraji, obvykle zasahuje až do análního pole (obr. 30/5)

35. {O.) fascipennis (str, 101)

Bazální pole bez makrotrichií.

Kídla s mén zetelnou difúzní kresbou (obr. 33/5). Druhá svtlá skvrna pi ped-
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ním okraji kídla zasahuje do apikální tetiny pole R2, pole Rj dvoubarevné, pi
bázi tmavé. AR 1,1— 1,2 38. C. (O.) poperinghensis fstr. 105)

78 (77) Druhá svtlá skvrna pi pedním okraji kídla se pole R2 jen dotýká, pole Rj jedno-

barevné, tmavší.

79 (80) Kídlo s bohatou kresbou, vtší ást pole R5 svtlá. Žilky Mi a M2 tém celé svtle

lemované (obr. 27 B5). AR 1,07—1,13 .... 32. C. (O.) shaklawensis (str. 97)

80 (79) Kídlo s jednodušší kresbou, žilky Mi a M2 na tmavém podklad.

81 (82) V bazální ásti pole M, izolovaná svtlá skvrna. AR 1,39—1,53

25. C. (O.) clastrieri (str. 90)

82 (81) V bazální ásti pole Mi není svtlá skvrna, vzácn sem mže zasahovat výbžek
skvrny z jiného pole. AR menší než 1,30, obvykle 1,10—1,20.

83 (84) Makadlo delší než 215 [xm, kídlo delší než 1,3 mm (obr. 28/5)

33. (O.) achrayi (str. 98)

84 (83) Makadlo kratší než 215 [xm, kídlo kratší než 1,3 mm.
85 (86) Pi pedním okraji kídla dv svtlé okrouhlé skvrny (obr, 29/5). Kubitální pole bez

svtlé skvrny, pokryté málo makrotrichiemi nebo bez nich. Senzorium na 3. i.

makadel obvykle nekompaktní (obr. 29/2) . . .34. C. (O.) pallidicomis (str. 100)

86 (85) Na kídle více skvrn (obr. 31/5). Kubitální pole se svtlou skvrnou a množstvím

makrotrichií. Senzorium obvykle kompaktní ve tvaru jamky (obr. 31/2) . . . .

36. (O.) subfasciipennis (str. 102)

87 (8) Oi se dotýkají v bod anebo na delší vzdálenosti. Pole R2 dvoubarevné, bazáln

tmavé, apikáln svtlé, vzácn je celé pole tém svtlé. Antenální senzily na 3.,

11.— 15. i. tykadel, velmi vzácn i na jiných láncích.

88 (99) Makrotrichie jen v apikální tetin kídla, kresba kídla difúzní, asto málo zetelná.

Senzorium na 3. i. makadel kompaktní, tvoí jedinou jamku. Horní píný šev

frontovertexu není vyvinutý 5. podrod Avaritia [str . 121)

89 (90) Mezi facetami oí jemné sety. Apikální okraj kídla bez skvrn. Délka kídla 0,8 až

1,3 mm 50. C. {A.) chiopterus (ást) (str. 121)

90 (89) Mezi facetami oí nejsou jemné sety. Apikální okraj kidla se skvrnami. Délka

kídla 0,9— 1,6 mm.
91 (94) Spermatéky stejn dlouhé. Horní okraje oí se zbíhají v menším úhlu než 90°.

92 (93) 3. i. makadel prodloužený a štíhlý (obr. 44/2). Kresba kídel výraznjší, hranice

mezi podkladem a skvrnami vícemén ostré .... 54. {A.) scoticus (str. 126)

93 (92) 3. i. makadel kratší a zavalitý (obr. 43 B2). Kresba kídla mén výrazná, hranice

mezi podkladem a skvrnami difúzní 53. {A.) obsoletus (str. 124)

94 (91) Spermatéky nestejn dlouhé. Horní okraje oí se zbíhají v úhlu 90° nebo vtším.

95 (96) Délka kídla obvykle vtší než 1,5 mm. Celkov vtší druh, kresba kídla difúzní

52. C. {A.) abchazicus (str. 123)

96 (95) Délka kídla obvykle menší než 1 ,35 mm. Celkov menší druhy s výraznjší kresbou

kídel.

97 (98) 3. i. makadel prodloužený, obvykle delší než druhý (obr. 42 B2). Spermatéky velmi

rozdílné velikosti (obr. 42 B3). Kresba kídla výraznjší

51. C. {A.) dewulfi (str. 122)

98 (97) 3. i. makadel kratší než druhý (obr. 42 A2). Spermatéky nejsou velmi rozdílné

velikosti (obr. 42 A3). Kresba kídla mén výrazná

50. C. {A.) chiopterus (ást) (str. 121)

99 (88) Makrotrichie pokrývají tém celou plochu kídla, kresba kídla ostrá, zetelná.

Senzorium na 3. i. makadel nekompaktní, složené z vtšího potu jamek. Horní

píný šev frontovertexu vyvinutý .... 6. podrod Culicoides s. str. (str. 127)

100(107) Kubitální pole s hndou skvrnou.
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101 (102) V poli M, ti svtlé skvrny (obr. 47/5). 3. i. makadel asto delší než 2. i. (obr. 47/2)

56. C. (C.) halophilus (str. 130)

102(101) V poli Ml dv svtlé skvrny. 3. i. makadel obvykle kratší než 2. i.

103 (104) Kídla se svtlými skvrnami na konci žilek Mi, M2 a asto i M3+4 (obr. 48/5). Délka

makadla obvykle menší než 270 [xm. 3. i. makadla obvykle kratší než 4. a 5. i.

dohromady 57. (.) punctatus (str. 131)

104(103) Kídla bez svtlých skvrn na konci žilek Mi a M2.

105 (106) Hodnota AR vzácn vtší než 1,05, nikdy není vtší než 1,10. Spodní okraj análního

pole vícemén svtlý (obr. 45/5) 55, C. (C.) pulicaris (str. 127)

106 (105) Hodnota AR obvykle vtší než 1,05, asto vtší než 1,10. Spodní okraj análního pole

vícemén tmavý 59. () lupicaris (str. 135)

107(100) Kubitální pole bez hndé skvrny.

108(113) Na elisti mén než 20 zub.
109(110) Délka kídla nanejvýš 1,35 mm (obr. 52/5). Menší druh

61. (.) impunctatus (str. 137)

110(109) Délka kídla 1,5— 2,2 mm. Vtší druhy.

111(1 12) Poet antenálních senzil na jednom tykadle menší než 15. Kídlo (obr. 53/5) . . .

62. C. (C.) grisescens (str. 139)

112(111) Poet antenálních senzil na jednom tykadle vtší než 15. Kídlo (obr. 49/5) . . .

58. C. (C.) delta (str. 133)

113(108) Na elisti více než 20 zub. Kresba kídla výrazná (obr. 51/5), svtlé skvrny se

žlutavým nádechem 60. () fagineus (str. 1 36)

114 (7) Spermatéka jedna.

115(122) Antenální senzily na vrcholovém 11. až 15. i., pinejmenším na jednom z nich.

Bazální pole s makrotrichiemi 3. podrod Beltranmyia (str. 106)

1 16 (1 17) Hodnota AR 1,8—2,08. Vzácn mohou makrotrichie v bazálním poli chybt . . .

42. (.) sphagnumensis (str. 111)

117(116) Hodnota AR menší než 1,7.

118(119) Kídlo se slab vyvinutou kresbou, asto jsou pítomné jen dv málo zetelné svt-

lejší skvrny na pedním okraji. AR 1,0— 1,25 . . . 41. C. (B.) machardyi (str. 110)

119(118) Kídla s dobe vyvinutou kresbou, složenou ze svtlých skvrn, seazených ve tech

adách. AR 1,07—1,50.

120(121) 3. i. tykadel se 4—6 (obvykle 4) antenálními senzilami. Délka 3. i. makadel

54— 73 (jtm. První (bazální) svtlá skvrna pi pedním okraji kídla bez malé tmavé

skvrny uprosted (obr. 35 A5). AR 1,07—1,14 . . .40. C. (B.) salinarius (str. 108)

121(120) 3. i. tykadel s 5—8 (obvykle 6—7) antenálními senzilami. Délka 3. i. makadel

82— 102 ji.m. První svtlá skvrna pi pedním okraji kídla s malou tmavou skvrnou

uprosted, žilka Gui asto lemována svtlým polem (obr. 34/5). AR 1,23—1,48 . .

39. C. (5.) circumscriptus (str, 107)

122 (1 15) Vrcholový 1 1.— 15. i. tykadel bez senzil. Bazální pole bez makrotrichií

4. -poároá Monoculicoides (str. 112)

123(128) Kídlo s jedinou hndou až ernou skvrnou pi pedním okraji, pokrývající pole Rj

(obr. 40/5).

124(125) Spermatéka prodloužená, ve stední ásti zaškrcená a zahnutá (obr. 41 A3) ....
48. C. (M.) parroti (str. 119)

125(124) Spermatéka okrouhlá, na konci s prstovitým výbžkem (obr. 40/3).

126 (127) Antenální senzily na 3., 8.— 10. i. tykadel. Skvrna pokrývající pole R2 tmavohndá
až erná 47. (M.) stigma (str. 117)

127 (126) Antenální senzily na 3., 6.— 10. i. tykadel. Skvrna pokrývající pole R2 svtle hndá,

mén výrazná 49. (M.) helveticus (str. 120)
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128(123) Kídla s více skvrnami na rzných ástech plochy.

129(132) Spermatéka má tvar chemické kivule (obr. 36/3, 38/3) a její vývod je dlouhý,

250— 360!.
130(131) Vyústní spermatéky siln zahnuté, vývod v míst spojení se spermatékou siln roz-

šíený. 3. i. makadel štíhlý, jeho index (délka : šíce) 3,2

43. (M.) nubeculosus (str. 112)

131 (130) Vyústní spermatéky není siln zahnuté (obr. 37/3), její vývod v míst spojení se

spermatékou není rozšíený. 3. i. makadel silnjší, index 2,4

45. {M.) longicollis (str. 115)

132(129) Spermatéka jiného tvaru, její vývod je stedn dlouhý, 125—230 (, nebo krátký,

35— 120[.
133 (134) Spermatéka vajíkovítého tvaru (obr. 37/3), její vývod je stedn dlouhý. Poet zub

na elisti 10-20 44. (M.) rtíAí (str. 1 14)

134(133) Spermatéka prodloužená, ve stední ásti slab až velmi zahnutá (obr, 39/3), vývod

krátký. Poet zub na elisti 15— 30 ^6. C. (M.) puncticollis (str. 116)

Samci

1 (

2

3

9

10

(

12
(

13
(

14

15 (34

16 (25

(Samec druhu latifrontis není doposud znám.)

Paramery ve stední ásti srostlé 4:. podrod Monoculicoides (str. 112)

Kídla skvrnitá, více než se dvma skvrnami.

Hypopygium siln sklerotizované. Apikolaterální výbžky 9. terga široké, ventrální

výbžek basimer silný a kónický. Edeagus široký, tém tvercovitý (obr. 36/4) . . .

43. (M.) nubeculosus (str. 112)

Hypopygium slabji sklerotizované. Apikolaterální výbžky 9. terga úzké a tenké,

ventrální výbžek basimer tenký a prodloužený. Edeagus užší.

Membrána hypopygia a ást edeagu pokryta setami (obr. 38/4)

45. C. (M.) longicollis (str. 115)

Membrána hypopygia bez set.

Vykrojení 9. sterna obvykle trojúhelníkovité, okraje výezu vícemén rovné (obr.

37/4). Tmavá skvrna v poh Rs kompaktní 44. C. (M.) riethi (str. 114)

Vykrojení 9. sterna mlké s nepravidelnými zvlnnými okraji (obr. 39/4). Tmavá
skvrna v poli R5 rozdlená na dv ásti .... 46. (AI.) puncticollis (str. 1 16)

Kídla s jedinou skvrnou, která pokrývá pole R2.

) Apikální okraj 9. terga bez kónických výrstk mezi apikolaterálními výbžky

(obr. 41 A4) 48. C. (M.) parroti (str. 119)

Apikální okraj 9. terga s kónickými výrstky mezi apikolaterálními výbžky.

Membrána hypopygia se setami. 9. sternum s vícemén hlubokým stedovým výe-

zem (obr. 40/4) 47. {M.) stigma (str. 117)

Membrána hypopygia bez set. 9. sternum bez stedového vykrojení (obr. 41 B4) . .

49. (M.) heloeticus (str. 120)

Paramery po celé délce oddlené, vzácn mohou být v bazální ásti zhlížené, pí-

padn spojené úzkým mstkem.
Apikální okraj 9. terga bez apikolaterálních výbžk, anebo jen s krátkými výbžky,

které jsou obvykle sbíhavé.

Ventrální výbžek basimer velmi dlouhý, zahnutý. Bazální ást basimer na vnitní

stran bez obrvené plošky. 9. tergum bez apikolaterálních výbžk (s výjimkou dru-

hu chiopterus, který má na 9. tergu v dsledku konkávního vykrojení apikálního

okrajedvahrbolovité výbžky (obr. 42 A4)) 5. podrod ^aníia (str. 121)
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42 (35) Paramery jiného tvaru ; rzn zprohýbané, apikální tetina až polovina se zužuje,

anebo je nitkovít protažená, vzácnji jsou konce paramer ozubené. Ramena edeagu

nižší, asto s vysokým stedním výbžkem. Kídla asto skvrnitá.

43(108) Basimery s dorzálním a ventrálním výbžkem, ventrální výbžek je vzácn krátký

2. podrod Oecacta (str. 67)

44 (47) Apikální konce paramer ozubené.

45 (46) Paramery v apikální polovin s laterálním výbžkem (obr. 16 A4). Kídla skvrnitá

(obr. 16 A6) I.e. (O.) semimaculatus (str. 71)

46 (45) Paramery ve stední ásti pravoúhle lomené, bez laterálního výbžku (obr. 14 B4).

Kídla neskvrnitá, sklovit prsvitná 4. C. (O.) pumilus (str. 67)

47 (44) Apikální konce paramer neozubené, mohou být rozeklané na 2 až 3 výbžky
{C. furcillatus), anebo jsou pokryty dlouhými setami.

48 (53) Apikální okraj 9. terga ve stedu s hlubokým vykrojením, které nkdy dosahuje až

tetinu jeho výšky.

49 (50) Ventrální výbžek basimer dlouhý, asto na konci zahnutý (obr. 31/4)

36. C. (O.) subfasciipennis (str. 102)

50 (49) Ventrální výbžek basimer krátký, na konci pímý.
51 (52) Apikolaterální výbžky 9. terga vícemén rovnobžné se zaokrouhlenými vrcholy

(obr. 30/4) . První svtlá skvrna (ve smru od koene kídla) protažená smrem dol,

dosahuje ke kubitální žilce, asto až do análního pole. V bazálním poli nkdy makro-

trichie 35. [O.) fascipennis (str. 101)

52 (51) Apikolaterální výbžky 9. terga zeteln rozbíhavé, kónické, vrcholy vícemén za-

ostené (obr. 29/4). První svtlá skvrna na pedním okraji kídla okrouhlá až elipso-

vitá, nedosahuje ke kubitální žilce. V bazálním poli nejsou nikdy makrotrichic

34. (O.) pallidicornis (str. 100)

53 (48) Apikální okraj 9. terga bez hlubokého vykrojení, jinak utváený.

54 (57) Apikální okraj 9. terga mezi apikolaterálními výbžky rovný anebo mírn konkávní,

bez vykrojení anebo záezu.

55 (56) Z apikálních konc paramer vyrstají dlouhé sety (nkdy ulámané). Vykrojení

9. sterna mlké (obr. 15 A4). 13. a 14. i. tykadel bez senzil

5. C. (O.) reconditus (str. 68)

56 (55) Z apikálních konc paramer nevyrstají dlouhé sety. Okraje apikálních konc para-

mer velmi jemn ozubené. Vykrojení 9. sterna hluboké (obr. 15 B4). 13. a 14. i.

tykadel se senzilami 6. (O.) segnis (str. 70)

57 (54) Apikální okraj 9. terga mezi apikolaterálními výbžky s nehlubokým vykrojením,

které nkdy leží mezi párem hrbol.

58 (67) Ventrální výbžek basimer má tvar chodidla.

59 (64) Kídla skvrnitá.

60 (61) Bazální ást paramer siln ztlustlá, apikální ást esovité zahnutá (obr. 16 G4).

Kídlo se temi málo zetelnými skvrnami, tmavšími než podklad

9. (O.) brunnicans (str. 73)

61 (60) Bazální ást paramer není siln ztlustlá. Kídlo s vtším potem svtlých skvrn na

tmavém podklad.

62 (63) Pata ventrálního výbžku málo vykrojená. Celkov vtší hypopygium (obr, 17 B4).

Kídlo delší než 1,1 mm, skvrnitost výraznjší .... II. (O.) sjbarum {str. 74:)

63 (62) Pata ventrálního výbžku hloubji vykrojená. Celkov menší hypopygium (obr.

17 C4). Kídlo kratší než 1,1 mm, skvrnitost difúzní

\2. C. (O.) truncorum {str. 76)

64 (59) Kídla neskvrnitá.

65 (66) Apikální okraj 9. terga s hlubším vykrojením mezi dvma hrboly. Paramery charak-
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teristického tvaru (obr, 17 A4), membrána hypopygia bez set

10. (O.) vexans (str. 74)

66 (65) Apikální okraj 9. terga s velmi mlkým vykrojením mezi sotva znatelnými vyvýše-

ninami. Paramery charakteristického tvaru (obr. 16 B4). Membrána hypopygia
s nkolika (10— 25) setami S. (O.) albicans {str. 71)

67 (58) Ventrální výbžek basimer jednoduchý, pímý.
68 (69) Apikální konce paramer rozeklané na dva i ti výbžky. Apikolaterální výbžky

9. terga dlouhé a štíhlé, siln rozbíhavé (obr. 19 C4)

19. C. (O.) furcillatus (str. 83)

69 (68) Apikální konce paramer nerozeklané. Apikolaterální výbžky kratší, silnjší, mén
rozbíhavé.

70 (83) Membrána hypopygia se setami.

71 (72) Basimery s krátkým ventrálním výbžkem (obr. 24 B4). Na 10. i. tykadel alespo
jedna senzila 27. (O.) submaritimus (str. 92)

72 (71) Basimery s dlouhým ventrálním výbžkem.
73 (78) Kídla neskvrnitá, anebo jen s jednou, málo zetelnou skvrnou.

74 (75) Apikolaterální výbžky delší, silné, tup zakonené, zeteln rozbíhavé (obr. 26 B4).

Kídlo s jedinou malou svtlou skvrnou v oblasti pole R2

31. {0.)juTensis (str. 97)

75 (74) Apikolaterální výbžky kratší, tení, na konci ostré, rovnobžné anebo málo rozbí-

havé. Kídla neskvrnitá.

76 (77) Stední výbžek edeagu v apikální ásti úzký, válcovitý. Ramena edeagu spojená

slab sklerotizovaným závsem (obr. 1 9 B4) \8. C. (O.) lailae (str. 81)

77 (76) Stední výbžek edeagu široký, kónický. Ramena edeagu nejsou spojena závsem
(obr. 32 A4) 37. C. (O.) dispersus (str. 104)

78 (73) Kídla skvrnitá.

79 (80) Stední výbžek edeagu velmi dlouhý, štíhlý, se sbíhavými stranami. Basimera ná-

padn ztlustlá (obr. 25/4). Kídlo viz obr. 25/6 ... 28. C. (O.) ustinovi (str. 93)

80 (79) Stední výbžek edeagu není velmi dlouhý, basimera není nápadné ztlustlá.

81 (82) Membrána hypopygia se 4—8 setami (obr. 24 A4)

26. C. (O.) duddingstoni (str. 90)

82 (81) Membrána hypopygia s mnoha setami (obr. 28/4)

33. C. (O.) achrayi (str. 98)

83 (70) Membrána hypopygia bez set.

84 (91) Kídla neskvrnitá.

85 (86) Mezi facetami oí jsou jemné sety. Hypopygium obr. 18 D4
16. (O.) comosioculatus (str. 80)

86 (85) Mezi facetami oí nejsou jemné sety.

87 (88) Ramena edeagu vytváejí nízký oblouk, jeho výška se rovná pibližn polovin šíky

(obr. 19 A4) 17. C. (O.) dzhqfarovi (str. 80)

88 (87) Ramena edeagu vytváejí vysoký oblouk, jeho výška se rovná pibližn šíce, anebo
ji pesahuje.

89 (90) Stední výbžek edeagu nízký, tverhranný. Paramery v bazálni ásti nad ohybem
nepatrn ztlustlé. Apikální okraj 9. terga se zetelným vykrojením (obr. 18 A4)

13. C. (O.) heliophilus (str. 77)

90 (89) Stední výbžek edeagu vysoký a vícemén kónický. Paramery v bazálni ásti nad
ohybem výrazn ztlustlé. Apikální okraj 9. terga s nepatrným vykrojením (obr. 1 8 B4)

\A.C. {O.) pseudohtliophilus (str. 77)

91 (84) Kídla skvrnitá.

92 (95) Hypopygium vtší, basimera 130— 185(i.m, telomera 125— 165jjim.
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93 (94) V bazální ásti pole Mi svtlá skvrna (obr. 26 A6). Hypopygium viz obr. 26 A4
29. (O.) pictipennis (str. 94)

94 (93) Bazální ást pole Mj bez svtlé skvrny (mže sem však zasahovat okraj svtlé skvrny

z pole Ml) (obr. 22/6). Hypopygium viz obr. 22/4

23. (O.) simulátor (str. 87)

95 (92) Hypopygium menši, basimera 85— 125 (, telomera 80— 120 (im.

96 (97) Apikální konce paramer dlouhé a nitkovité, esovit zahnuté (obr. 27 B4). Vtší ást

pole R5 svtlá 32. (O.) shaklawensis (str. 97)

97 (96) Apikální konce paramer silnjší, nejsou esovit zahnuté. Vtší ást pole R5 tmavá.

98(101) V bazální ásti pole Mi svtlá skvrna.

99(100) Hypopygium obr. 23 A4, 23 B4. Basimery a telomery delší než 100 pLm. Kresba

kídla výrazná 24. (O.) odibilis (str. 88)

25. (O.) clastrieri (str. 90)

100 (99) Hypopygium obr. 20 A4. Basimery a telomery kratší než 100 [. Kresba kídla spíše

difúzní 20. C. (O.) vidourlensis (str. 83)

101 (98) V bazální ásti pole Mi není svtlá skvrna (jen vzácn slab naznaená difúzní svt-

lejší ploška).

102(105) Apikální ásti polí R5, Mi a M2 se svtlými skvrnami, které zasahují okraj kídla.

103(104) Stední výbžek edeagu užší, s vícemén sbíhavými okraji (obr. 27 A4) ....
30. C. (O.) musilator (str. 96)

104(103) Stední výbžek edeagu široký, se slab sklerotizovaným stedem (obr. 21/4) . . .

22. (O.) catanei (ást) (str. 85)

105(102) Apikální ásti poli R5, Mi a M2 bez svtlých skvrn.

106(107) Stední výbžek edeagu užší, s vícemén rovnobžnými okraji (obr. 20 B4) . . .

21. (O.) cubitalis (str. 85)

107(106) Stední výbžek edeagu široký, se slab sklerotizovaným stedem (obr. 21/4) . . .

22. C. (O.) catanei (ást) (str. 85)

108 (43) Basimery jen s dorzálním výbžkem, ventrální vzácn naznaený
3. podrod Beltranmyia (str. 106)

109(110) Membrána hypopygia bez set (obr. 35 B4) . . . 42. C. (B.) sphagnumensis (str. 111)

110(109) Membrána hypopygia se setami.

111 (112) Membrána hypopygia s 30— 50 (vzácn i více) setami. Distální okraj 9. sterna asto

s hrbolem ve stedu vykrojení (obr. 32 B4, 35 A4)

41. C. (B.) machardyi {str. nO)
40. C. (B.) salinarius (ást) (str. 108)

112(111) Membrána hypopygia husté pokryta setami.

113(114) Senzorium na 3. i. makadel ve tvaru mlké jamky. Na 14. i. tykadel obvykle 3—

4

senzily. CR vtši než 0,53. Kídlo obr. 35 A6, hypopygium obr. 35 A4
40. [.) salinarius (ást) (str. 108)

114(113) Senzorium ve tvaru hlubokéjamky. Na 14. i. tykadel obvykle 5— 6 senzil. CR menší

než 0,53. Kídlo obr. 34/6, hypopygium obr. 34/4

39. C. [B.) circumscriptus (str. 107)
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1. podrod Pontoculicoides Remm, 1968

Remm, 1968, in: Remm a Žogolev, 1968, Entomol. obozr., 47: 840.

Typ podrodu: Culicoides tauricus Gucevi, 1959

$: Kídla neskvrnitá. Bazální lánky tykadel se jen málo liší od vrcholových

(11.— 15.), které jsou bez senzil. Hodnota AR okolo 1. Složené oi oddlené.

Ti spermatéky podobné velikostí i tvarem.

^: 9. tergum s apikolaterálními výbžky, vykrojení na 9. sternu široké

a mlké. Paramery prodloužené, tém po celé délce stejn silné. Edeagus

ve tvaru podkovy, s malým stedním apikálním výbžkem.

1. Culicoides (Pontoculicoides) saevus Kieffer, 1922

Obr. 13 A

Kieffer, 1922, Arch. Inst. Pasteur Afr. du Nord, 2: 506.

$: Složené oi lysé, nedotýkají se. Délka tykadla 431 fixn, AR 0,968. Poet
antenálních senzil na tykadlových láncích: 3. (2), 4.-6. (0), 7.-9. (1 —2),

10. (2—3), 11.-15.(0). Délka makadla 165 /. Senzorium kompaktní,

ve tvaru jamky, senzily penívají povrch lánk, Kusadla ozubená, najednom

10 zoubk. Délka labra 144 /.
Dorzální strana hrudi šedavá, s drobnými tmavými skvrnkami v míst

inzerce set. Štítek svtle hndý s tmavším stedem. Kídla neskvrnitá, sklo-

vit prsvitná. Bazální pole bez makrotrichií. Kídlo 1,06 mm, žilka 0,57

mm, GR 0,544. Heben na apikálním konci zadních holení složen z 5 trn.

Ti ovoidní spermatéky, jedna obvykle vtší.

S: Kídlo 0,92 -0,94 mm, žilka 0,46 -0,48 mm, CR 0,49-0,52. Hy-

popygium: 9. tergum mezi apikolaterálními výbžky mírn konvexní, 9.

sternum nízké, s mlkým širokým vykrojením. Membrána hypopygia lysá.

Ventrálni výbžek basimer tém chodidlového tvaru. Paramery protáhlé,

pi bázi bulbusovit ztlustlé, pekížené. Edeagus tvaru vysoké podkovy, jeho

šíka se rovná výšce, s nízkým stedním výbžkem.

Ve stepních oblastech Stední Asie patí mezi masov rozšíené druhy,

napadající hlavn kon, osly a velbloudy. Nebylo pozorováno napadání a sání

na lidech. V sezón jedna až dv generace.

Zempisné rozšíení: Známý ze stedoasijských republik SSSR, Za-

kavkazska, Íránu, j. ástí Ukrajiny a ze s. Afriky.

Výskyt v CSSR: Doposud znám jen z v. Slovenska (Boany, 5. IX. 1962). Území vý-

chodního Slovenska patí mezi nejsevernjší nalezišt tohoto druhu.

63



2. Culicoldes (Pontoculicoides) slovacus Országh, 1969

Obr. 13

Országh, 1969, Annot. zool. bot. (Bratislava), 59: b

$: Oi lysé, nedotýkají se. Délka tykadla 520 -622 //m, AR 0,932-1,004.

Poet antenálních senzil na tykadlových láncích: 3. (2), 4.-7. (0), 8. (2),

9. (1-2), 10. (3), 11.-15. (0). Délka makadla 212-240 /zm. Senzorium

kompaktní, ve tvaru jamky, senzily penívají povrch lánk. Kusadla ozu-

bená, na jednom 14 — 16 zoubk. Délka labra 194—218 //m.

Dorzální strana hrudi tmavohndá až erná, ped štítkem s tmavší skvrnou.

Kídla neskvrnitá, sklovit prsvitná. Bazální pole bez makrotrichií. Kídlo
1,32 -1,52 mm, žilka 0,75 -0,86 mm, CR 0,567 -0,599. Heben na apikál-

ním konci zadních holení ze 4—7 trn. Ti spermatéky ve tvaru protáhlého

váku, apikální polovina rzn zahnutá.

<J: Kídlo 1,26 mm, žilka 0,65 mm, CR 0,515. Hypopygium: 9. tergum

mezi apikolaterálními výbžky vícemén rovné, 9. sternum nízké, s mlkým
širokým vykrojením. Membrána hypopygia se setami. Ventrální výbžek
basimer mírn ohnutý, na konci jen málo ztlustlý. Paramery protáhlé, pi-
bližn stejn silné po celé délce. Edeagus tvaru vysoké podkovy, jeho výška je

vtší než šíka, na vrcholu s nízkým stedním výbžkem.

O biologii druhu nejsou známy konkrétní údaje. Pravdpodobn hematofáff.

s jedinou generací v roce a s maximem výskytu v V —VI.

Zempisné rozšíení: eskoslovensko, Polsko.

Výskyt v SSR: Známý z ady lokalit j. Slovenska, nap. Bratislava, Šáhy, Dveníky
(Zadiel), Kaluža, Remetské Hámre.

3. Culicoides (Pontoculicoides) tauricus Gucevi, 1959

Obr. 14 A

Gucevi, 1959, Entomol. obozr., 38: 677.

?: Oi lysé, nedotýkají se. Délka tykadla 463 -597 //m, AR 0,877-1,018.

Poet antenálních senzil na jednotlivých láncích: 3. (2), 4. (0), 5. —6. (0—1),

7.-9. (1-2), 10. (2-3), 11.-15. (0). Délka makadla 180 -220 //m. Sen-

zorium kompaktní, ve tvaru jamky, senzily nepatrn penívají povrch lánk.
Kusadla ozubená, na jednom 13—16 zoubk. Délka labra 160—200 /.

Dorzální strana hrudi svtle hndá, jednobarevná. Kídla neskvrnitá,

zakouená, s jemným hndavým nádechem. Kídlo 1,14 — 1,40 mm, žilka

0,65 —0,80 mm, CR 0,570 —0,588. Apikální heben zadních holení z 5 trn.

Ti stejn velké spermatéky tvaru boxerských rukavic.
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Obr. 13. — Culicoides saevus, — . slovacus. 1 — frontovertex ?, 2 — makadlo ?, 3 — sper-

matéky, 4 — hypopygium.

(J: Hypopygium: 9. tergum pomrn nízké, pi bázi dvakrát širší než pi
vrcholu, 9. sternum nízké, se širokým mlkým vykrojením. Membrána hy-

popygia se setami. Ventrální a dorzální výbžek basimer vybíhá ze spolené
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silnji sklerotizované plošky. Paramery tém rovné, protáhlé. Edeagus tvaru

vysoké podkovy, pibližn tak vysoký jako široký, stední výbžek málo ze-

telný.

Lesní druh, zasahující až do zóny jehlinatých les. V našich podmínkách

pravdpodobn s jedinou generací v roce, s maximem výskytu v VI a VII.

V zalesnných oblastech aktivn napadá lovka.

Zempisné rozšíení: Známý z mnoha míst Karpatského oblouku od

SSR pes SSSR až do Rumunska. V nedávné dob zjištn ve Francii, je

znám ale i z Krymu a z Gruzie.

Výskyt v SSR: Souvisle rozšíený v Malých a Bílých Karpatech na moravské i slovenské

stran.

Obr. 14. A — Culicoides tauricus, — C.pumilus. 1 — frontovertex 5, 2 — makadlo $,3 — sper-

matéky, 4 — hypopygium, 7 — konce paramer. (Mítko neplatí pro A4 a B7, A4 podle

Gucevie i960.)
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2. podrod Oecacta Poey, 1851

Poey, 1851, Mem. hist. nat. Cuba (Habana), 1: 238.

Typ podrodu: Oecacta furens Poey, 1851

$: Kídla skvrnitá i neskvrnitá, oi oddlené, jen velmi vzácn se dotýkají.

Dv, obvykle rozdíln veliké spermatéky. Senzorium na 3. i. makadel kom-

paktní, jen vzácn složené z více jamek. Pole Rz celé tmavé, jen vzácn vnjší

okraj svtlý. Makrotrichie pokrývají vtší ást kídla.

cJ: 9. tergum s rovnobžnými anebo rozbíhavými apikolaterálními vý-

bžky. Basimera s dobe vyvinutým ventrálním výbžkem. Edeagus a paramery

rzného tvaru.

Taxonomická poznámka: Podrod Oecacta bývá rzn lenný na sku-

piny druh, nkteré skupiny jsou nkdy chápány jako samostatné podrody.

4. Culicoides (Oecacta) pumilus (Winnertz, 1852) sensu Callot et Kre-

mer, 1961

Obr. 14

Winnertz, 1852, Linn. Ent., 6: 46 (Ceratopogon) ; Callot a Kremer, 1961: 683; Kremer,

1965: 103; Boorman a Goddard, 1970: 206.

?: Oi lysé, nedotýkají se. Délka tykadla 306 -370 /, AR 1,056-1,286.

Poet antenálních senzil na jednotlivých láncích: 3. (3), 4.-6. (1), 7. —10.

(1—2), 11.— 15. (0). Délka makadla 118— 144 //m. Senzorium kompaktní,

ve tvaru hluboké jamky, senzily nepenívají povrch lánk. Kusadla ozubená,

na jednom 11—15 zoubk. Délka labra 104 — 128 //m.

Dorsum hrudi tmavohndé až ernavé. Kídla neskvrnitá, tém irá,

s velmi jemným žlutým nádechem. Bazální pole vtšinou bez makrotrichií,

jen ojedinle 1 —3 makrotrichie. Kídlo 0,75 —0,85 mm, žilka 0,385 —0,452

mm, CR 0,513—0,543. Apikální heben zadních holení z 5 trn. Dvsperma-

téky okrouhlé až vajíkovité, s krátkým krkem.

(J: Kídlo 0,87 mm, žilka 0,41 mm, CR 0,48. Hypopygium: 9. tergum

s krátkými apikolaterálními výbžky, 9. sternum nízké, s velmi jemn na-

znaeným vykrojením. Membrána hypopygia s ojedinlými setami, uloženými

na hranici membrány a apikáiního kraje 9. sterna. Konce paramer ozubené.

Basimery se dvma výbžky, ventrálním a dorzálním, dorzální je slabji

sklerotizovaný a v preparáte asto deformovaný, málo zetelný.
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Hematofágní druh, napadající lovka a hospodáská zvíata; samice jsou

aktivní i v denních hodinách. V našich podmínkách je pravdpodobn univol-

tinní, s maximem výskytu v VI a VII. V zalesnných oblastech vystupuje až

po zónu jehlinatých les.

Zempisné rozšíení: Francie, Velká Británie, CSSR.

Výskyt v SSR: Nap. Šumava, Bílé Karpaty, Nízké Tatry.

Taxonomická poznámka: Doposud zstává nevyjasnný vztah tohoto

druhu . minutissimus (Zetterstedt, 1855). Pvodní popisy neumožují

jejich rozlišení. Popis C. pumilus a obraz jeho hypopygia uveejnný Edward-

sem (1939) byl donedávna považován za popis minutissimus (Zett.). Teprve

opakovaným studiem Edwardsových preparát (Boorman a Goddard 1970)

byla zjištna jeho totožnost s popisem pumilus, který uveejnili Callot a Kre-

mer (1961). Zdrojem všech nejasností byl nesprávn prokreslený proximální

konec basimery. Edwards (1939) nepostehl pítomnost dorzálního výbžku
a ventrální jen slab naznail. Podobného omylu se dopustil též Országh

(1971, 1976). Dorzální výbžek basimery je mén sklerotizovaný a v preparátu

asto deformovaný. Pvodn urený materiál z CSSR jako minutissimus

(Országh 1970, 1971, 1972, 1976) je teba považovat za C. pumilus. Materiál

z eskoslovenska odpovídá popisu Callota a Kremera (1961). Problematika

pumilus sensu Remm, 1956 a Gucevi, 1964, 1973 (oi se dotýkají, antenální

senzily na 3., 11. —14. (?15.) i.) zstává otevená. Není známá*. Nevyjasnný

zstává i vztah taxon pumilus sensu Callot et Kremer, 1961 . tugaicus

Džafarov, 1960.

5. Culicoides (Oecacta) reconditus Campbell et Pelham-Clinton, 1960

Obr. 15 A

Campbell a Pelham-Clinton, i960: 227; riouxi Callot et Kremer, 1961: 679.

?: Oi lysé, nedotýkají se. Délka tykadla 646 -780 /, AR 1,056-1,286,

Poet antenálních senzil na jednotli\7ch láncích: 3. (10 — 11), 4. (5—6).

5. (4-5), 6. (4-6), 7. (4-5), 8. (5), 9. (4-5), 10. (5), 11.-15. (0). Délka

makadla 208 —248 /zm. Senzorium ve tvaru protáhlého váku, senzily ne-

vystupují nad povrch lánk. Kusadla ozubená, na jednom 13—17 zoubk.

Dorzální strana hrudijednobarevn sedává. Kídla neskvrnitá, se šedohnda-

vým nádechem, hust pokrytá makrotrichiemi. V bazálním poli 27—57

makrotrichií. Kídlo 1,47 -1,75 mm, žilka 0,86-1,05 mm, CR 0,585 až

0,631. Apikální heben zadních holení z 5 —6 trn. Dv vajíkovité spermatéky

s velmi slab naznaeným krkem.
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Obr. 15. — Culicoides reconditus, — . segnis. 1 — frontovertex 9) 2 — makadlo $,3 — sper-

matéky, 4 — hypopygium.

^: Kídlo 1,26-1,37 mm, žilka 0,66 -0,76 mm, GR 0,519-0,536.

V bazálním poli 11—21 makrotrichií. Hypopygium: 9. tergum s vícemén
rovnobžnými apikolaterálními výbžky, 9. sternum jen s naznaeným vy-

krojením ve stedu. Membrána hypopygia bez set. Edeagus širší než jeho výška.
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s velmi nízkým stedním výbžkem. Paramery silnjší, jejich apikální ásti

nad edeagem ohnuté o 180° i více, s dlouhými setami (nkdy ulámanými).

Antenální senzily na 3., 7,-12. i. tykadel.

Ornitofilní druh, vzácnji saje i na obratlovcích. Obyvatel zalesnných

území, v našich podmínkách v V až poátkem VII, ojedinle ješt v pozdj-

ších msících.

Zempisné rozšíení: Od beh Atlantického až po behy Tichého

oceánu.

Výskyt v SSR: V zalesnných oblastech po celém území, stoupá až do zóny jehlina-

tého lesa, nap. Šumava, Orava, Vrátná dolina, Sobrance aj.

6. Culicoides (Oecacta) segnis Campbell et Pelham-Clinton, 1960

Obr. 15

Campbell a Pelham-Clinton, i960: 232.

?: Oi lysé, nedotýkají se. Délka tykadla 505 -584 //m, AR 1,042-1,172.

Poet antenálních senzil na jednotlivých láncích: 3. (7—8), 4.-5. (3),

6.-10. (2-4), 11.-12. (1), 13. (1-3), 14. (2-3), 15. (0). Délka makadla

151— 195 //m. Senzorium ve tvaru hluboké jamky, senzily nepenívají po-

vrch lánk. Kusadla ozubená, na jednom 13—14 zoubk. Délka labra 105

až 147 fim.

Kídla neskvrnitá, šedohndav zakouená, hust pokrytá makrotrichiemi.

V bazálním poli 8—21 makrotrichií. Kídlo 1,15—1,37 mm, žilka 0,65 až

0,82, CR 0,568—0,601. Apikální heben zadních holení z 5, vzácnji 6—7
trn. Dv vajíkovité spermatéky s krátkým krkem.

^: Kídlo 1,09-1,34 mm, žilka 0,57 -0,72 mm, CR 0,527-0,534.

Hypopygium: 9. tergum s vícemén rovnobžnými apikolaterálními výbžky,

9. sternum s hlubokým \-ykrojením. Edeagus velmi široký a nízký. Apikální

konce paramer pi okrajích s velmi jemnými pilovitými zuby. Antenální sen-

zily na 3. a 8. —14. i. tykadel.

Ornitofilní druh, píležitostn však napadá i lovka. Rozšíený v zalesn-

ných oblastech s jednou generací v roce a maximem výskytu v VI.

Zempisné rozšíení: Západní a severní Evropa, evropská ást SSSR,

Sibi, Polsko a SSR.

Výskyt v SSR: Nap. Olomouc, Orava, Bojnice, Dobšiná, Sobrance aj.
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7. Culicoides (Oecacta) semimaculatus Ciastrier, 1958

Obr. 16

Ciastrier, 1958, Arch. Inst. Pasteur Algérie, 36: 55; Kremer, 1965: 130 {accraensis) ; Callot

kol., 1965, Bull. Soc. Path. Exot., 58: 540.

?: Oi lysé, nedotýkají se. Délka tykadla 545 —623 //m, AR 1,18—1,34.

Poet antenálních senzil na jednotlivých láncích: 3. (4—5), 4,-7. (2—3),

8. (2), 9. (2-3), 10. (2-4), 11.-15. (0). Délka makadla 173 -200 /.
Senzorium ve tvaru úzké, hluboké jamky.

Kídla skvrnitá, svtlé skvrny na tmavém podklad, bazální pole bez makro-

trichií. Kídlo 0,96-1,20 mm, žilka 0,55 -0,67 mm, CR 0,558-0,573.

Apikální heben zadních holení ze 4 trn. Dv spermatéky pibližn stejné

délky, vajíkovité, s dlouhým krkem.

cJ: Kídlo 0,824 mm, žilka 0,40 mm, CR 0,49. Bazální pole bez makrotri-

chií. Hypopygium: 9. tergum s krátkými apikolaterálními výbžky, pi bázi

tém dvakrát širší než pi vrcholu. 9. sternum se širokým plochým vykroje-

ním, membrána hypopygia bez set. Paramery s boním výrstkem, na konci

ozubené. Edeagus s dlouhým stedním výbžkem a pibližn rovnobžnými
stranami.

Zempisné rozšíení: Známý ze s. Afriky (Alžír), j. Evropy (Francie,

Itálie) a z GSSR.

Výskyt v SSR: Zatím jen na Slovensku na lokalit Sáhy v VII.

8. Culicoides (Oecacta) albicans (Winnertz, 1852)

Obr. 16

Winnertz, 1852, Linn. Ent., 6: 41 (C^rao/^o^ow) ; Edwards, 1939: 42, 141; Kremer, 1965: 93;

Truchan, 1975, Krovosos. mokrecy Belorusii, Minsk, p. 64.

$: Oi lysé, dotýkají se, jen vzácn oddlené velmi úzkým frontovertexem.

Nad lžkem sety horní píný šev. Délka tykadla 550 —638 /, AR 1,03 až

1,23. Poet antenálních senzil na jednotlivých láncích: 3. (2), 4.-8. (0),

9. (0-1), 10. (0), 11. (1), 12. (0-1), 13. (1), 14.-15. (1-2). Délka makadla
157— 194 //m. Senzorium kompaktní, v podob malé mlké jamky. Kusadla

neozubená, délka labra 118— 150 //m.

Dorsum hrudi jednobarevn hndavé, kídla neskvrnitá, šedav zakouená.

Bazální pole bez makrotrichií, vzácn se 3 až 4. Kídlo 1,20 — 1,42 mm, žilka

0,75 -0,92 mm, CR 0,612-0,648. Apikální heben zadních holení ze

4—6 trn. Dv spermatéky okrouhlé až vajíkovité, s krátkým krkem.
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Obr. 16. — Culicoides semimaculatus, — . albicans, — . brunnicans. 1 — frontovertex ?,

2 — makadlo $,3 — spermatéky, 4 — hypopygium, 5 — kídlo 9,6 — kídlo ^. (Mítko ne-

platí pro A2, 4 4, 2 podle Kremera 1965, 4 4 podle Edwardse 1939.)
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(J: Hypopygium: 9. tergum s krátkými apikolaterálními výbžky, 9. ster-

num s hlubším trojúhelníkovitým vykrojením. Membrána hypopygia se

setami. Paramery siln protáhlé, tém nitkovit zakonené, konce pokryty

krátkými setoidními výrstky. Edeagus s kónickým stedním výbžkem,
basimera s velkým ventrálním výbžkem, apikáln ve tvaru chodidla.

V našich podmínkách s jedinou generací v roce a s maximem výskytu

koncem V až v VI. Podle Gucevie (1973) saje krev, akoli má slabji vy-

vinutý sosák a neozubená kusadla.

Zempisné rozšíení: V západní a stední Evrop, v evropské ásti SSSR
a ve v. a z. ásti Sibie. Celkem vzácn se vyskytující druh.

Výskyt v CSSR: V Západních Tatrách, Bobrovec, Jurský Šúr u Bratislavy.

9. Culicoides (Oecaaa) brunnicans Edwards, 1939

Obr. 16

Edwards, 1939: 43, 141; Kremer, 1965: 94.

?: Oi lysé, nedotýkají se. Délka tykadla 553 -672 /, AR 1,087-1,140.

Poet antenálnjch senzil na jednotlivých láncích: 3. (4), 4. (0—1), 5. (1),

6. (0), 7. (1), 8. (0-1), 9. (1), 10. (0-1), 11.-12. (1), 13. (1 -2), 14. (2-3),

15. (4). Délka makadla 198—261 /. Senzorium nekompaktní, složené z mno-
ha drobných jamek, senzily penívají povrch lánk. Kusadla ozubená, na

jednom 14 — 16 zoubk. Délka labra 170—210 /^m.

Kídla s dosti zetelnými skvrnami, z nichž dv leží na pedním okraji a tetí

lemuje žilku Cui. Bazální pole s makrotrichiemi. Kídlo 1,32 —1,56 mm, žilka

0,78—0,92 mm, CR 0,591. Apikální heben zadních holení ze 4 trn.

Dv spermatéky okrouhlé až vajíkovité, s krátkým krkem.

^: Hypopygium: 9. tergum s krátkými apikolaterálními výbžky, 9. sternum

s hlubším trojúhelníkovitým vykrojením. Membrána hypopygia bez set.

Edeagus s kónickým, tém oste zakoneným stedním výbžkem. Paramery

velmi charakteristicky esovit zahnuté, basimera s velkým ventrálním vý-

bžkem tvaru chodidla.

ídký druh, o jehož biologii nejsou konkrétní údaje. Podle Kremera

(1965) aktivn napadá lovka, v SSR zjištn v VI.

Zempisné rozšíení: Velká Británie, Francie a CSSR.

Výskyt v SSR: Zjištn zatím jen na v. Slovensku, Klokoov.
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10. Culicoides (Oecacta) vexans (Staeger, 1839)

Obr. 17

Staeger, 1839, Kreyer Naturhist. Tidsskr. (Kjobenhavn), 2: 593 (Ceratopogon) ; Edwards,

1939: 42, 140; Kremer, 1965: 91.

$: Oi lysé, nedotýkají se. Délka tykadla 531 -677 ^m, AR 1,04-1,20.

Poet antenálních senzil na jednotlh^ch láncích: 3. (4—5), 4. (0—1),

5. (1), 6. (0), 7. (1), 8. (0), 9. (1), 10. (0), 11.-13. (1-2), 14.-15. (2).

Délka makadla 219—281 /um. Senzorium kompaktní, ve tvaru široké mlké
prohloubeninky, senzily penívají povrch lánk. Kusadla ozubená, na

jednom 15—17 zoubk. Délka labra 185—231 /um.

Dorzální strana hrudi šedavá, nkdy jemn zabarvená do hndá. Kídla
neskvrnitá, se žlutohndým nádechem, bazální pole s makrotrichiemi. Kídlo
1,28 -1,66 mm, žilka G 0,79-1,00 mm, CR 0,58-0,61. Apikální heben
zadních holení ze 4—5 trn. Dv spermatéky okrouhlé až vajíkovité, se

zetelným krkem.

(J: Kídlo 1,23 -1,58 mm, žilka 0,68 -0,76 mm, CR 0,481-0,540.

Hypopygium: 9. tergum s rozbíhavými apikolaterálními výbžky, mezi nimi

je pár zetelných hrbol. 9. sternum se zaobleným nebo trojúhelníkovitým

vykrojením, které zasahuje do tetiny až poloviny sterna. Membrána hy-

popygia bez set. Paramery dlouhé, v apikální ásti štíhlé a tém dvakrát

pekížené. Stední výbžek edeagu vysoký se sbíhavými stranami, basimery

s velkým ventrálním výbžkem tvaru chodidla.

Aktivní hematofág, na nkterých biotopech napadá lovka a hospodáská

zvíata v masách, nap. na j. Slovensku v Chlab v V. Dosplci se vyskytují

od V do VII, s maximem v VI.

Zempisné rozšíení: Západní a stední Evropa, evropská ást SSSR,

st. Asie (Kazachstán, Írán).

Výskyt v GSSR: Rozšíený hlavn v teplejších oblastech nížin, nap. Praha, Mikulov,

Bratislava, Michalovce.

11. Culicoides (Oecacta) sylvarum Callot et Kremer, 1961

Obr. 17

Callot a Kremer, 1961: 389.

$: Oi lysé, nedotýkají se. Délka tykadla 657 /um, AR 1,242. Poet antenál-

ních senzil na jednotlivých láncích: 3. (4— 5), 4. (0), 5. (1), 6. (0), 7. (1),

8. (0), 9. (1), 10.(0), 11.-13. (1), 14.-15. (2). Délka makadla 196 až
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199 ^m. Senzorium kompaktní, ve tvarujamky, senzily pesahují povrchlánk
Kusadla ozubená, na jednom 12 zub. Délka labra 152 -154 ^m

Dorzální strana hrudi neskvrnitá, hndavá až sedává, s jemnými' zlatovými
reflexy. Kídla skvrnitá, svtlé skvrny na tmavším podklad. Bazální pole bez
makrotrichií. Kídlo 1,22 -1,29 mm, žilka 0,72 -0,76 mm, CR 586 až

.1.2.3

^'^b IJ'fr
^^^''='>ides vexans, - C. sylvarum, - truncorum. 1 - frontovertex 9 2 -makadlo

?, 3 - spermatéky, 4 - hypopygium, 5 - kídlo ?. (Mítko neplatí pro B4, CI C2
a C4, které jsou podle Kremera 1965, B4 a C4 upravené.)
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0,588. Apikální heben na zadních holeních ze 4 trn. Dv spermatéky va-

jíkovitého tvaru bez zetelného krku.

cí: Hypopygium: 9. tergum s krátkými apikolaterálními výbžky, které jsou

pibližn rovnobžné. 9. sternum nízké, se širokým oválným vykrojením.

Membrána hypopygia bez set. Apikální tetina paramer zúžená, zahnutá

o více než 90°, na povrchu s delšími setoidními výrstky. Edeagus se štíhlými

rameny, které ohraniují trojúhelníkovou plochu. Stední výbžek edeagu
slab naznaený. Basimery s ventrálním výbžkem, jehož konec má tvar

chodidla.

Podle Gucevie (1973) pravdpoaoDn hematofág sající též na lidech.

V našich podmínkách patí do skupiny asn letních druh, s jedinou generací

v roce koncem VI a }X)átkem VII.

Zempisné rozšíení: Francie, Krym, CSSR.

Výskyt v SSR: Jen na v. Slovensku (Boany).

12. Culicoides (Oecacta) truneorum Edwards, 1939

Obr. 17

Edwards, 1939: 41, 139; Callot Kremer, 1961: 394.

9: Oi lysé, nedotýkají se. Délka tykadla 487—587 [im, AR 1,21—1,34. Poet antenálních

senzil na jednotlivých láncích: 3. f2),4.— 12. (0), 13. (1), 14. (1— 2), 15. (2—3). Délka makad-
la 130—172 [im. Senzorium ve tvaru velmi malé mlké jamky, senzily zeteln penívají
povrch lánk. Kusadla málo ozubená, obvykle 4— 6. nanejvýš 9 zoubk na jednom.

Dorzální strana hrudi jednobarevn hndavá. Kídla skvrnitá, s málo zetelnou difúzní

kresbou na tmavším podklad. Bazální pole bez ntiakrotrichií. Kídlo 1,07— 1,35 mm, žilka

G 0,70—0,76 mm, CR 0,607-0,623. Apikální heben zadních holení ze 4 trn. Dv spermaté-

ky okrouhlé až vajíkovité, tém stejn velké (50 a 44 |i.m), bez krku.

c?: Kídlo 0,98— 1,1 1 mm, žilka G 0,55—0,59 mm, GR 0,536-0,556. Hypopygium: 9. ter-

gum s krátkými apikolaterálními výbžky, 9. sternum se širokým vykrojením, v jehož stedu
mže být nízká vyvýšenina. Membrána hypopygia bez set. Paramery štíhlé, apikální 1/5 až

1/4 zahnutá o víc než 90°, na povrchu se setoidními výrstky. Edeagus s tenkými, obloukovít
zahnutými rameny, stední výbžek vtší než u sylvarum. Basimera s ventrálním výbžkem
chodidlového tvaru, vykrojení paty chodidla hluboké.

Gelkov ídký druh v oblastech smíšených les. O sání na lidech i hospodáských zvíatech

nejsou konkrétní údaje. Larvy v rašeliníku.

Zempisné rozšíení: Velká Británie, Francie, evropská ást SSSR.

Výskyt v CSSR: Dosud nezjištn, ale výskyt velmi pravdpodobný.
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13. Culicoides (Oecacta) heliophilus Edwards, 1921

Obr. 18

Edwards, 1921, Scottish Naturalist, 1921 : 124; vitreipennis Austen, 1921, Bull. Ent. Res., 12:

108; Gallot Kremer, 1961: 681.

$: Oi lysé, nedotýkají se. Délka tykadla 384—468 ^m, AR 0,95—1,16.

Poet antenálních senzil na jednotlivých láncích: 3. (3), 4. —10. (0), 11. —12.

(1), 13. (1-2), 14. (2), 15. (2-3). Délka makadla 162 -204 /^m. Senzorium

kompaktní, ve tvaru stedn hluboké jamky. Kusadla ozubená, na jednom

15 — 17 zoubk. Délka labra 153— 177 ^m.

Dorzální strana hrudi hndoerná, kídla neskvrnitá, velmi jemn do

Šeda zakouená. Bazální pole bez makrotrichií. Kídlo 0,97— 1,13 mm,
žilka 0,54—0,65 mm, CR 0,552—0,585. Apikální heben zadních holení

ze 4 trn. Dv spermatéky spíše okrouhlého tvaru, pibližn stejn velké a s

velmi krátkým krkem.

^: Kídlo 1,00-1,07 mm, žilka G 0,50 -0,52 mm, CR 0,485-0,508.

Hypopygium: 9. tergum s mírn rozbíhavými apikolaterálními \ýbžky,

mezi nimi je pár nízkých hrbol. 9. sternum nízké, s oválným vykrojením,

které zasahuje pibližn do poloviny výšky sterna. Paramery kratší, uprosted

nejsou zesílené, konce jsou obloukovit zatoené o 180°. Edeagus se silnjšími

rameny, stední výbžek nízký a s rovnobžnými stranami. Membrána hy-

popygia bez set, basimera s pímým dorzálním a ventrálním výbžkem.

Podhorský až horský druh, hlavn v oblastech smíšených a jehlinatých

les. Aktivní v denních a podveerních hodinách s maximem výskytu koncem

V a v VI. Z hospodáských zvíat napadá hlavn ovce a krávy, saje též na

lidech.

Zempisné rozšíení: Velká Británie, Francie, st. Evropa a evropská

ást SSSR.

Výskyt v SSR: Po celém území v oblastech jehlinatých a smíšených les. Vzácn
v nížinách, Bratislava - Ovsišt.

14. Culicoides (Oecacta) pseudoheliophilus Callot et Kremer, 1961

Obr. 18

Gallot Kremer, 1961: 677.

$: Oi lysé, nedotýkají se. Délka tykadla 498—562 /, AR 1,04 — 1,15.

Poet antenálních senzil na jednotlivých láncích: 3. (1—2), 4. —10. (0),

11.-12. (0-1), 13. (1), 14.-15. (1-2). Na 12. i. senzila obvykle chybí.
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Obr. 18. — Culicoides heliophilus, — . pseudoheliophilus, — . latifrontis, D — . comosiocu-

latus. 1 — frontovertex ?, 2 — makadlo ?, 3 — spermatéky, 4 — hypopygium. (Mítko neplatí

pro Bl a B2, které jsou podle Kremera 1965.)
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Délka makadla 140— 160 /. Senzorium kompaktní, ve tvaru stedn hlu-

boké jamky.

Dorzální strana hrudi hndá, ne hndoerná jako u heliophilus. Kídla
neskvrnitá, jemn zakouená, bazální pole bez makrotrichií. Kídlo 0,96 — 1,1

mm, žilka 0,58 —0,67 mm, CR 0,590 —0,624. Apikální heben zadních ho-

leni ze 4, velmi vzácn z 5 trn. Dv spermatéky pibližn stejn dlouhé,

pibližn vajíkovitého tvaru.

(?: Kídlo 0,88 mm, žilka 0,48 mm, CR 0,545. Hypopygium: 9. tergum

s vysokými, tém rovnobžnými apikolaterálními výbžky, mezi nimi není

pár hrbol. 9. sternum se širokým oválným vykrojením. Paramery ve stední

ásti zeteln ztlustlé, konce zatoené pibližn o 90°. Edeagus se silnjšími

rameny, stední výbžek vyšší. Membrána hypopygia bez set, basimery

s dorzálním a ventrálním výbžkem.
Biologie a ekologie druhu není známa.

Zempisné rozšíení: Francie, CSSR, SSSR.

Výskyt v SSR: Na okrajích smíšených les v oblasti Slovenského ráje, nap. v okolí

Dobšinské ledové jeskyn, v VI.

15. Culicoides (Oecacta) latifrontis Šakirzjanova, 1962

Obr. 18

Šakirzjanova, 1962, Trudy Inst. zool., AN Kaz. SSR, Alma-Ata, 18: 256.

$: Oisjemnými setami, nedotýkají se. Délka tykadla 41 7 /zm, AR 1,12 —1,2.

Poet antenálních senzil na jednotlivých láncích: 3. (3), 4. —10. (0), 11. —13.

(1), 14. (2), 15. (1—2). Délka makadla 185 //m. Senzorium kompaktní, ve

tvaru stedn hluboké jamky. Kusadla ozubená, na jednom 14 — 15 zoubk.

Délka labra 160 //m.

Kídla neskvrnitá, sklovit irá, bazální pole bez makrotrichií. Kídlo

1,12 mm, žilka 0,65 mm, CR 0,58. Apikální heben zadních holení ze 4

trn. Dv okrouhlé spermatéky pibližn stejn velké, krek velmi krátký.

$: Doposud neznámý.

V horských oblastech, v Kazachstánu až do výšky 1800 m. Saje na lidech,

z hospodáských zvíat na krávách a mulech.

Zempisné rozšíení: SSSR (Kazachstán, Kirgizie, s. Ural, oblast

Kavkazu) a v Karpatech.

Výskyt v SSR : Doposud zjištn jen ve Slovenském ráji, v okolí Dobšinské ledové jesky-

n v V.
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16. Culicoides (Oecacta) comosiocu latus Tokunaga, 1956

Obr. 18 D

Tokunaga, 1956, Sei. Rept. Saikyo Univ. Agr. (Kyoto), 8: 121; chaetophtkalmus Amosova,

1957, Entomol. obozr., 36: 237; setosus Gucevi, 1960: 106; Callot a kol., 1968: 87.

?: Oi s jemnými setami, nedotýkají se. Délka tykadla 762—905 /,
AR 1,01 —1,11. Poet antenálnich senzil na jednotlivých láncích: 3. (3—4),
4.-9. (0-1), 10. (0), 11. (0-1), 12. (1), 13. (1-2), 14.-15. (3-4). Délka

makadla 252 —307 /um. Senzorium kompaktní, ve tvaru hluboké jamky,

senzily nepesahují povrch lánk. Vzácn krom hlavní jamky ješt 1 —2
malé jamky s nkolika senzilami. Kusadla ozubená, na jednom 14 —18 zoubk.
Délka labra 205 -254 /.

Dorzální strana hrudi jednobarevná, s jemným bronzovým nádechem.

Kídla neskvrnitá, hndavá, bazální pole s makrotrichiemi. Kídlo 1,68 až

2,08 mm, žilka 1,04-1,38 mm, CR 0,621 -0,660. Apikální heben zadních

holení z 5 trn. Dv pibližn stejné spermatéky hruškovitého tvaru, s krátkým

krkem.

<S: Kídlo 1,43 -1,79 mm, žilka 0,81 -1,02 mm, CR 0,568-0,586.

Hypopygium: 9. tergum s rozbíhavými apikolaterálními výbžky, 9. ster-

num nízké, se širokým trojúhelníkovitým až oválným vykrojením. Paramery

kratší, epelovitého tvaru, uložené vedle sebe anebo pekížené. Stední vý-

bžek edeagu vyšší, s rovnobžnými stranami. Membrána hypopygia bez set,

basimera s krátkým silným dorzálním a ventrálním výbžkem.

Horský druh, vystupuje až po pásmo kosodeviny. Saje na lidech a mnoha
hospodáských zvíatech (kráva, ovce, k). V našich podmínkách pravd-

podobn se dvma generacemi v roce, v V—VI a v VII—VIII. Aktivní

v ranních a hlavn veerních hodinách.

Zempisné rozšíení: Francie, Rumunsko, stední Evropa, SSSR.

Výskyt v SSR: Ve vyšších polohách v zón jehlinatých les prakticky po celém území.

17. Culicoides (Oecacta) dzhafarovi Remm, 1967

Obr. 19 A

Remm, 1967: 25; sp. aff. heliophilus Edwards, Džafarov, 1964: 331; Callot a kol., 1968,

Ann. Par. Hum. ., 43: 95.

?: Oi lysé, nedotýkají se. Délka tykadla 448—521 {xm, AR 1,196—1,246.

Poet antenálnich senzil na jednotlivých láncích: 3. (4—5), 4.-6. (0),
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7. (1), 8. (0-1), 9. (1), 10. (0-1), 11.-13. (1), 14. (0-1), 15. (0). Délka

makadla 164 — 194 /. Senzorium kompaktní, ve tvaru stedn hluboké

jamky. Senzily trochu penívají povrch lánk. Kusadla ozubená, na jednom

14 — 15 zoubk, délka labra 137— 162 /.
Dorzální strana hrudi tmavošedá. Kídla neskvrnitá, s jemným hndavým

nádechem, bazální pole bez makrotrichií. Kídlo 0,88— 1,04 mm, žilka

0,5 —0,575 mm, CR 0,553 —0,568. Apikální heben zadních holení ze 4 trn.

Dv pibližn stejné spermatéky, okrouhlé, slab sklerotizované a svtlé,

krek jen naznaený.

(^: Hypopygium: 9. tergum s tenkými, málo rozbíhavými apikolaterálními

výbžky. 9. sternum ve stedu s oválným vykrojením, které zasahuje do stedu

výšky sterna. Apikální tetina paramer siln zúžená a rzn zohýbaná.

Edeagus úzký a vysoký, stední výbžek se sbíhavými stranami. Basimera

s dorzálním a ventrálním výbžkem, membrána hypopygia bez set.

Ekologie druhu není tém známa, podle Gucevie (1973) je charakteristic-

ký pro stepní a pouštní oblasti, místy bylo pozorováno napadání hostitel.

V CSSR v VI a VII.

Zempisné rozšíení: Francie, SSR, SSSR (Zakavkazsko, Turkmé-

nie, Uzbekistán a Kazachstán).

Výskyt v SSR: Zatím znám jen z v. Slovenska (Sobrance, Bofany). Pvodn byl tento

druh z SSR nesprávn determinován (Országh 1976) jako C. ßruzaeDiaiarov, 1958, který

je rozšíen v Zakavkazsku.

18. Culicoides (Oecacta) lailae Khalaf, 1961

Obr. 19

Khalaf, 1961, Beitr. Ent., 11: 458; kureksthakus Džafarov, 1962, Entomol. obozr., 41:

209.

?: Oi lysé, nedotýkají se. Délka tykadla 600-680 (xm, AR 1,0—1,1. Poet antenálních senzil

na jednotlivých láncích tykadel: dohromady 15— 20 senzil na 3.— 14. i., vzácn mohou

senzily na nkterém z 3.— 10. i. chybt. Délka makadla 220—250 fim. Senzorium kompaktní,

ve tvaru stedn hluboké jamky, která je uvnit širší než pi ústi. Kusadla ozubená, najednom

10—12 zoubk. Délka labra 180—200 (xm.

Dorzální strana hrudi jednobarevn hndá, nkdy se temi tmavšími podélnými pruhy.

Kídla neskvrnitá, nkdy za polem R2 svtlejší difúzní skvrnka a druhá ješt mén zetelná na

žilce r-m. Kídlo 1,0— 1,3 mm, bazální pole bez makrotrichií. Apikální heben zadních holení

ze 4 trn. Dv spermatéky pibližn stejn velké, vajíkovité, se zetelným krkem.

cí : Hypopygium: 9. tergum se apikálné zeteln zužuje, apikolaterálni výbžky tenké a krát-

ké. 9. sternum s oválným vykrojením. Paramery v bazální ásti piblížené, nkdy na krátkém
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úseku spojené, konce ostré a rzn zohýbané. Edeagus vysoký, se zetelným závsem mezi

rameny. Stední výbžek krátký, s vícemén rovnobžnými stranami. Membrána hypopygia

se setami. Basimera s dorzálním a ventrálním výbžkem.

Charakteristický druh pro široká údolí ek, saje na lidech a mnohých hospodáských zví-

atech. Nepatí mezi masové druhy.

Zempisné rozšíení: Stedoasijské republiky SSSR, Irák, Írán, Ukrajinská SSR a Za-

karpatská oblast Ukrajiny (Mukaevo).

Výskyt v SSR: Dosud nezjištn, avšak výskyt na v. Slovensku je velmi pravdpodobný.

Obr. 19. A — Culicoides dzhafarovi, — lailae, — . furcillatiis . 1 — frontovertex ?, 2 —

makadlo ?, 3 - spermatéky, 4 - hypopygium, 8-3. i. makadla. (Mítko platí jen pro

AI- A3. A4 podle Remma 1967, Bl, B3, B4 a B8 podle Gucevie 1973, C2 a C4 podle Kremcra

1965.)
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19. Culicoides (Oecacta) furcillatus Callot, Kremer et Paradis, 1962

Obr. 19

Callot, Kremer Paradis, 1962, Bull. Soc. Path. Exot., 55: 771 ; tbilisicus Džafarov, 1964:

309.

§: Oi lysé, nedotýkají se. Délka tykadla 660 jjim, AR 1,0— 1,1. Poet antenálnich senzil

na jednotlivých láncích: 3. (3), 4.-6. (0), 7.-8. (0—1), 9.-12. (1), 13. (1— 2), 14. (2—3),

15. (3— 4). Délka makadla 215 (j.m. Senzorium ve tvaru stedn hluboké jamky. Kusadla

ozubená, na jednom 14— 15 zoubk.
Dorzální strana hrudijednobarevn sedává. Kídla neskvrnitá, jen vzácn s málo zetelnými

svtlejšími místy za polem R2 a v oblasti žilky r-m. Bazální pole bez makrotrichií. Kídlo
1,27— 1,4 mm, žilka G 0,62- 0,69 mm, CR 0,488—0,495. Apikální heben zadních holení

ze 4 trn. Dv pibližn stejné spermatéky, okrouhlé, se zetelným krkem.

(?: Kídlo 1,20 mm, žilka 0,64 mm, CR 0,533. Hypopygium: 9. tergum nižší a široké,

s dlouhými, siln rozbíhavými apikolaterálními výbžky. 9. sternum s oválným vykrojením,

které mže mít na spodiné nízký hrbol. Paramery krátké, apikáln rozeklané na 2— 3 ostré

výbžky. Edeagus nízký a široký, stední výbžek krátký. Membrána hypopygia se setami.

Basimera s dorzálním a ventrálním výbžkem.

Ekologie a biologie druhu jen málo známa, bylo pozorováno sání na lidech. Lesní až horský

druh, podle Gucevie (1973) vystupuje až do výšky 2500 m.

Zempisné rozšíeni: Francie, NSR, Polsko, SSSR (Zakarpatská oblast Ukrajiny,

Zakavkazsko) .

Výskyt v SSR: Dosud nezjištn, ale výskyt velmi pravdpodobný.

20. Culicoides (Oecacta) vidouriensis Callot, Kremer, Molet et Bach, 1968

Obr. 20 A

Callot, Kremer, Molet a Bach, 1968, Ann. Par. Hum. ., 43: 99; stepicola Remm,
1968, in: Remm a Žogolev, 1968, Entomol. obozr., 47: 838; markevitshi Sevenko, 1969,

Vestn. zool. (Kiev), 1969: 47.

?: Oi lysé, nedotýkají se. Délka tykadla 503 -544 //m, AR 1,484-1,660.

Poet antenálnich senzil na jednotlivých láncích: 3. (4), 4. —5. (0), 6. (0 — 1),

7. (1), 8. (0), 9. (0-1), 10. (0), 11.-15. (1). Délka makadla 160-172 ^um.

Senzorium kompaktní, ve tvaru stedn hluboké jamky. Kusadla ozubená,

na jednom 12—15 zoubk, délka labra 125— 143 /ím.

Dorzální strana hrudi hndošedá, bez výrazné kresby. Kídla s difúzní

kresbou, bazální pole bez makrotrichií. Délka kídla 1,04 — 1,1 mm, žilka G
0,55—0,62 mm, CR 0,529—0,561. Apikální heben zadních holení ze 4

trn. Dv spermatéky (vzácn pln vyvinutá i tetí rudimentární) tém
stejné velikosti, vajíkovité, s naznaeným krkem.
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(J: Hypopygium: 9. tergum s rozbíhavými apikolaterálními výbžky,

9. sternum nízké, s nepravidelným vykrojením. Paramery pímé, jen konec

zúžený a zahnutý okolo stedního výbžku edeagu. Edeagus vysoký, stední

výbžek se sbíhavými stranami. Membrána hypopygia bez set, basimery

s dorzálním a ventrálním výbžkem.

Zempisné rozšíení: Francie, CSSR, SSSR.

Výskyt v SSR: Zatím znám jen z v. Slovenska (Sobrance) v VI.

Obr. 20. A — Culicoides vidourlensis, — cubitalis. 1 — frontovertex ?, 2 — makadlo ?, 3

spermatéky, 4 — hypopygium, 5 — kídlo $.
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21. Culicoides (Oecacta) cubitalis Edwards, 1939

Obr. 20

Edwards, 1939: 40, 139; Campbell Pelham-Clinton, 1960: 244; VVirth Blanton, 1969,

Proc. Ent. Soc. Washington, 71: 560 (C cubitalis — C. kibunensis Tokunaga, 1937).

$: Oi lysé, nedotýkají se. Délka tykadla 482 -702 /, AR 1,422-1,950.

Poet antenálních senzil na jednotlivých láncích: 3. (6—7), 4.-6. (2—3),
7.-11. (1-2), 12.-13. (1), 14. (3-4), 15. (1-2). Délka makadla 156 až

1 89 jMm. Senzorium kompaktní, ve tvaru velké, ale nehluboké jamky. Kusadla
ozubená, na jednom 13—16 zoubk. Délka labra 128— 164 /zrn.

Dorzální strana hrudi jednobarevn hndavá. Kídla skvrnitá, svtlejší

skvrny leží na tmavém podklad, bazální pole bez makrotrichií. Kídlo 1,03

až 1,36 mm, žilka 0,58-0,81 mm, CR 0,561-0,598. Apikální heben
zadních holení ze 4 trn. Dv hruškovité spermatéky s krátkým krkem
a malým rozdílem ve velikosti.

S: Kídlo 1,0-1,15 mm, žilka 0,52-0,61 mm, CR 0,50-0,532. Hy-
popygium: 9. tergum se silnjšími rozbíhavými apikolaterálními výbžky,
9. sternum ve stedu s oválným vykrojením, které mže být naspodu více-

mén rovné. Paramery se ke konci zužují a na vrcholu otáejí kolem stedního

výbžku edeagu. Edeagus s vysokým stedním výbžkem s vícemén rovnobž-
nými stranami. Membrána hypopygia lysá. Basimery s dlouhým dorzálním

i ventrálním výbžkem.

Druh charakteristický pro stední polohy listnatých a smíšených les,

se dvma generacemi v roce od V do poátku IX. Aktivn napadá lovka
a hospodáská zvíata hlavn na rozhraní lesa a otevené krajiny.

Zempisné rozšíení: Holarktický druh, v Sev. Americe uvádný pod
jménem C. kibunensis. V palearktické oblasti od západu až ke behm Tichého

oceánu.

Výskyt v CSSR: Na vhodných biotopech po celém území.

22. Culicoides (Oecacta) catanei Clastrier, 1957

Obr. 21

Clastrier, 1957: 438; Kremer, 1965: 145.

$: Oi lysé, nedotýkají se. Délka tykadla 522 -577 /, AR 1,12-1,254.

Poet antenálních senzil na jednotlivých láncích: 3. (5—6), 4, (1),5. (1 —2),

6. (0-1), 7.-9. (1), 10. (0-1), 11. (1), 12. (0-1), 13.-14. (1-2), 15.
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(1). 10. i. obvykle bez senzily. Délka makadla 179—204 /. Senzorium

kompaktní, ve tvaru stedn hluboké jamky. Kusadla ozubená, na jednom
13—16 zoubk. Délka labra 159— 169 /im.

Dorzální strana hrudi hndavá, po stranách obvykle dv tmavší, málo

zetelné trojúhelníkovité skvrny. Kídla skvrnitá, bazální pole bez makro-

trichií. Kídlo 1,14-1,23 mm, žilka 0,63-0,71 mm, GR 0,555-0,581.

Apikální heben zadních holení ze 4 trn. Dv hruškovité spermatéky, bez

krku anebo velmi slab naznaeným krkem, nestejn velké.

.2.

Obr. 2 1 . Culicoides catanei. 1 — frontovertex $,2 — makadlo $,3 — spermatéky, 4 — hypo-

pygium, 5 — kídlo $. (A4 podle Clastriera 1957.)

(?: Hypopygium: 9. tergum se silnými mírn rozbíhavými apikolaterálními

výbžky, 9. sternum nízké, ve stedu s oválným vykrojením pesahujícím

polovinu výšky sterna. Paramery štíhlé a tém rovné, jen konce mírn zah-

nuté. Edeagus se širokým stedním výbžkem se zeteln sbíhavými stranami.

Membrána hypopygia bez set, basimery s tenkým a dlouhým dorzálním

a ventrálním výbžkem.

Zempisné rozšíení: Pvodn popsán ze s. Afriky (Alžír), pozdji

zjištn i ve Francii, Itálii, Velké Británii, CSSR a Izraeli.

Výskyt v SSR: Na v. Slovensku (Kral'ovsky Chlmec) v VII. Z SSR uveden
díve (Országh 1973, 1976) pod jménem C. heteroclitus Kremer et Callot, 1965, což je druh

známý z Francie.



23. Culicoides (Oecacta) simulátor Edwards, 1939

Obr. 22

Edwards, 1939: 40, 136; Campbell Pelham-Clinton, 1960: 243.

$: Oi lysé, nedotýkají se. Délka tykadla 554-741 ^m, AR 1,223-1,414.

Poet antenálních senzil na jednotlivých láncích: 3. (9), 4,-6. (2—3),

7. (1-2), 8. (1), 9.-11. (1-2), 12. (1), 13. (1-2), 14. (2-3), 15. (1).

Délka makadla 184—238 ^m, Senzorium kompaktní, ve tvaru široké mlké
jamky. Kusadla ozubená, na jednom 14 — 16 zoubk. Délka labra 100 až

207 yum.

Obr. 22. Culicoides simulátor. 1 — frontovertex ?, 2 — makadlo ?, 3 — spermatéky, 4 — hypo-

pygium, 5 — kídlo $,6 — kídlo cJ.

Dorzální strana hrudi svtle hndá a obvykle bez kresby, nkdy se temi

podélnými tmavšími pruhy. Kídla skvrnitá, bazální pole obvykle s makro-

trichiemi, vzácnji bez nich. Kídlo 1,14 — 1,69 mm, žilka 0,65—0,92 mm,
CR 0,535—0,587. Apikální heben zadních holení ze 4—6 trn. Dv ne-

stejn velké spermatéky, vajíkovité, bez krku.
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S: Kídlo 1,03-1,48 mm, žilka 0,54-0,80 mm, CR 0,528-0,542.

Hypopygium: 9. tergum s vysokými zeteln rozbíhavými a oste zašpiat-

lými apikolaterálními výbžky, 9. sternum se širokým mlkým vykrojením.

Paramery v bazální ásti nkdy spojené úzkým mstkem, konce zúžené a té-m niovit vytáhnuté. Stední výbžek edeagu vysoký, se sbíhavými stra-

nami, membrána hypopygia bez set. Basimera s dlouhým dorzálním a krátkým

ventrálním výbžkem.

Druh aktivn napadá lovka a hospodáská zvíata, v CSSR pravdpodob-

n s jedinou generací s maximem výskytu v polovin VI.

Zempisné rozšíení: Velká Británie, Francie, Polsko, CSSR, v SSSR
až po v. Sibi, Írán.

Výskyt v SSR: astý v nížinách v listnatých hájích, nap. okoH Brna, Jur pri Bratisla-

v, Trebišov, Malé Trakaný, Keovo, aj.

24. Culicoides (Oecacta) odibilis Austen, 1921

Obr. 23 A

Austen, 1921, Bull. Ent. Res., 12: 1 14; winnertzi Edwards, 1926, Trans. Ent. Soc. London,

74: 406; Edwards, 1939: 37, 136; Campbell a Pelham-Clinton, 1960: 243.

?: Oi lysé, nedotýkají se. Délka tykadla 525 -682 /, AR 1,22-1,39.

Poet antenálních senzil na jednotlivých láncích: 3. (8—9), 4.-6. (1—2),

7.-9. (2-3), 10. (2), 11.-12. (0-1), 13. (1), 14.-15. (3-4). Délka ma-

kadla 167 —228 fim. Senzorium velké, tvaru mlké, nepravidelné prohlube-

niny. Kusadla ozubená, na jednom 12—15 zoubk. Délka labra 161 až

204.
Dorzální strana hrudi hndavá, asto s výraznou, složitou, tmavji hndou

kresbou. Kídla skvrnitá, kresba \^razn oddlená od tmavšího podkladu,

bazální pole bez makrotrichií. Kídlo 1,08 — 1,44 mm, žilka 0,63-0,87

mm, CR 0,566—0,607. Apikální heben zadních holení ze 4 trn. Dv okrouh-

lé až vajíkovité spermatéky, nestejn velké, s velmi krátkým krkem.

S: Kídlo 1,1 -1,5 mm, žilka 0,59 -0,89 mm, CR 0,531-0,591. Hypo-

pygium: 9. tergum s kratšími silnjšími apikolaterálními výbžky, 9. sternum

obvykle s trojúhelníkovitým, mén asto oválným, mlkým vykrojením.

Paramery kratší, uprosted silnjší, jen konce zúžené a rzn zohýbané kolem

stedního výbžku edeagu, který je nízký, silný a se sbíhavými stranami. Ra-

mena edeagu zakivená nebo tém rovná. Membrána hypopygia bez set,

basimery s dlouhým dorzálním a kratším ventrálním výbžkem.



Obr. 23. — Culicoides odibilis, — . clastrieri. I — frontovertex 9» 2 — makadlo $,3 —
spermatéky, 4 — hypopygium, 5 — kídlo ?, 9 — dorzální strana hrudi. (A9, Bl— B4 a B9

podle Kremera 1965.)
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Ornitofilní druh, charakteristický pro oblasti listnatých les. lovka a n-
která vtší hospodáská zvíata napadá jen zídka. V našich podmínkách

plynule od V do VIII až IX, s více generacemi v roce. Z Japonska je uvádn
jako penášce prvoka Leucocytozoon caulleryi (Apicomplexa, Plasmodiidae), který

zpsobuje hynutí kuat ve velkofarmách.

Zempisné rozšíení: Od Atlantického až po behy Tichého oceánu

a na ostrovech Japonska.

Výskyt v SSR: Na vhodných biotopech hojný po celém území.

25. Culicoides (Oecacta) clastrieri Callot, Kremer et Deduit, 1962

Obr. 23

Callot, Kremer a Deduit, 1962: 156; Kremer, 1965: 149.

9: Oi lysé, nedotýkají se. Délka tykadla 701— 776 [, AR 1,39— 1,53. Poet antenálních

senzil na jednotlivých láncích: 3. (7), 4.— 10. (0), 11. (1— 2), 12.— 13. (1), 14. (3—4), 15. (3).

Délka makadla 203—223 \.. Senzorium kompaktní, ve tvaru nehluboké jamky.

Dorsum hrudi bez kresby anebo jen s málo zetelnými tmavšími pruhy. Kídla skvrnitá,

kresba strukturou odpovídá kresb druhu odibilis, bazální pole bez makrotrichií. Kídlo

1,14— 1,38 mm, žilkaC0,58—0,77mm, CR 0,510— 0,558.Apikálníheben zadních holení ze

4 trn. Dv nestejné velké spermatéky, pibližn okrouhlé, s velmi krátkým krkem.

<J: Hypoygium podobné stavby jako u odibilis.

Zempisné rozšíení: Francie, SSSR (Zakarpatská oblast Ukrajiny, Mukaevo, v VI).

Výskyt v SSR: Zatím nezjištn, ale výskyt pravdpodobný.

26. Culicoides (Oecacta) duddingstoni Kettle et Lawson, 1955

Obr. 24

Kettle Lawson, 1955, Pro. R. Ent. Soc. London (B), 24: 42 ; Campbell Pelham-Clinton,

i960: 242.

?: Oi lysé, nedotýkají se. Délka tykadla 550—640 /, AR 1,136-1,236.

Poet antenálních senzil na jednotlivých láncích: 3. (8—9), 4.-8. (2—3),

9.-11. (1-2), 12. (1), 13. (1-2), 14. (2-3), 15. (0-1). Délka makadla

182—220 /^m. Senzorium kompaktní, ve tvaru velké, stedn hluboké jamky.

Kusadla ozubená, na jednom 13—15 zoubk. Délka labra 134 — 156(j.m.

Dorzální strana hrudi s nevýraznou tmavší kresbou, složenou ze 4 skvrn,

nkdy v míst inzerce set tmavší pigmentové skvrnky. Kídla skvrnitá, bazální

pole s makrotrichiemi. Kídlo 1,17— 1,37 mm, žilka 0,65—0,76 mm,
CR 0,536—0,580. Apikální heben zadních holení ze 4 trn. Dv nestejné

velké spermatéky, vajíkovité, se sotva naznaeným krkem.
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?: Kídlo 1,1 -1,4 mm, žilka 0,55 -0,77 mm, CR 0,495-0,546.

Hypopygium : 9. tergum vysoké s málo rozbíhavými apikolaterálními výbžky,
9. sternum s oválným vykrojením pesahujícím polovinu výšky sterna. Para-

mery štíhlé, konce zatoené okolo stedního výbžku edeagu, který je vysoký

a pi konci s tém rovnobžnými stranami. Membrána hypopygia s 5— 10

drobnými setami. Basimera s dlouhým tenkým dorzálním a ventrálním vý-

bžkem.

V SSR s jedinou až dvma generacemi v roce s maximem výskytu kon-

cem VI. Okruhjeho hostitel zstává zatím neznámý. Na našem území sbírán

pouze na svtlo rtuové výbojky.

Obr. 24. A — Culicoides duddingstoni, — . submaritimus . 1 — frontovertex $,2 — makadlo ?>

3 — spermatéky, 4 — hypopygium, 5 — kídlo ?, 10 — paramery s membránou hypopygia.
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Zempisné rozšíení: Velká Británie, Francie, Dánsko, Rumunsko,

SSR, SSSR (Ázerbájdžán, Gruzie, Arménie a s. oblasti Kavkazu).

Výskyt v SSR: astý v nížinách v otevené krajin, nap. mnohé lokality na Záhoí
(Záhorská Ves, Sekule), Bratislava-Petržalka, v. Slovensko (Boany, Král'ovský Chlmec) aj.

27. Culicoides (Oecacta) submaritimus Džafarov, 1962

Obr. 24

Džafarov, 1962, Entomol. obozr., 41: 206; Gucevi, 1973: 140 (C. submaritimus = C. ma-

ritimus Kieffer, 1924).

?: Oi lysé, nedotýkají se. Délka tykadla 522 -687 /, AR 1,10-1,29.

Poet antenálních senzil na jednotlivých láncích: 3. (3—4), 4. (1), 5. (0 — 1),

6.-7. (1), 8. (0-1), 9.-10. (1), 11.-13. (0-1), 14. (3-4), 15. (0). Délka

makadla 187—233 ^am. Senzorium kompaktní, velké, ve tvaru mlké pro-

hlubeniny na povrchu lánku. Kusadla ozubená, na jednom 13—16 zoubk.
Délka labra 161 -208 ^m.

Dorzální strana hrudi šedavá, nkdy se stíbitým nádechem. Kídla
skvrnitá, skvrny v polích R5, Mi, M2 a v kubitálním poli se široce opírají

o okraj kídla. Bazální pole s makrotrichiemi. Kídlo 1,05—1,50 mm, žilka

0,58—0,87 mm, CR 0,557—0,601. Apikální heben zadních holení ze 4

trn. Dv vícemén okrouhlé spermatéky s krátkým krkem.

cj: Kídlo 1,1 7 -1,40 mm, žilka 0,61 -0,76 mm, CR 0,511-0,546.

Hypopygium: 9. tergum se ztlustlými, siln rozbíhavými apikolaterálními

výbžky, 9. sternum s užším, tém trojúhelníkovitým vykrojením, pesahu-

jícím polovinu výšky sterna. Konce paramer zúžené a rzn zohýbané.

Edeagus s vysokým stedním výbžkem, jehož stranyjsou pi konci rovnobžné.

Basimery s dlouhým dorzálním a krátkým ventrálním výbžkem. Membrána
hypopygia s mnoha setami.

Nížinný druh s jedinou generací v V a VI. Podle Džafarova (1964) hemato-

fág sbíraný s tla lovka. V CSSR byl chytán na svtlo rtuové výbojky.

Na j. Slovensku masov nalétával na voln se pasoucí kon.

Zempisné rozšíení: SSSR (Ázerbájdžán, Gruzie), SSR, Španlsko.

Výskyt v SSR: Nížinné oblasti státu, nap. Záhorská Ves, Bratislava, Jur pri Bratislav,

Boany aj.

Poznámka. Nepítomností antenálních senzil na 15. i. tykadel, kresbou

kídla a stavbou senzoria se zeteln odlišuje od druhu C. maritimus Kieffer,

1924, se kterým jej synonymizuje Gucevi (1973).
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28. Culicoides (Oecacta) ústi noví Ševenko, 1962

Obr. 25

Ševenko, 1962, Dopovidi akad. nauk Ukrainskoj RSR, 1962: 673; Ševenko a Nalivajko,

1963: 176 (ustinovi sp. nov.); Krivošeina, 1957, Entomol. obozr., 36: 425 (pictipennis) .

$: Oi lysé, nedotýkají se. Antenální senzily obvykle na 3. —15. i. tykadel,

vzácnji na jednom až dvou bazálních (3. —10.) chybjí. Souet senzil 19 —29.

AR okolo 1,6. Senzorium kompaktní, ve tvaru nehluboké jamky.

Kídla skvrnitá; znak uvádný Ševenkovou (1967) rozlišení samic druh
ustinovi a pictipennis JG problematický, viz obr. kídla $ C. pictipennis (picti-

pennis: skvrna v bazální ásti pole M2 úzká, oddlená od skvrny v poli Mi;
ustinovi : skvrna v bazální ásti pole M2 široká, dotýká se anebo splývá se skvr-

nou v bazální ásti pole Mi). Bazální pole se 2 až 18 makrotrichiemi, délka

kidla okolo 1,35 mm. Apikální heben zadních holení ze 4 trn. Dv sperma-

téky s málo zetelnými krky.

Obr. 25. Culicoides ustinovi. 4 — hypopygium, 6 — kídlo <J.

<?: Kídlo 1,17 -1,28 mm, žilka 0,65 -0,69 mm, CR 0,541-0,563.

Hypopygium: 9. tergum vysoké, apikáln siln zúžené, apikolaterální výbžky
krátké a silné, málo rozbíhavé. 9. sternum vysoké, bez zetelného vykrojení.

Edeagus s krátkými rameny a velmi vysokým stedním výbžkem, který je

v preparáte asto rzn zohýbaný a deformovaný. Paramery dlouhé, bazální
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ást zesílená, apikální zúžená. Membrána hypopygia se setami, basimera dlou-

há a silná, s tlustým dorzálním a tenkým ventrálním výbžkem.

Biologie a ekologie ješt nedostaten známa, podle Ševenka a Nalivajka

(1963) napadá lovka a saje na nm. V oblastech okolo stedního toku Sever-

ního Donce (Ukrajina) se první dosplci objevují již koncem IV a poátkem V,

materiál v SSR byl sbírán na svtlo rtuové výbojky v VI a VII.

Zempisné rozšíení: SSSR (Ukrajina, Moskevská a Tomská oblast,

Kazachstán), CSSR.

Výskyt v SSR: Zatím zjištn jen na v. Slovensku (Boany).

29. Culicoides (Oecacta) pictipennis (Staeger, 1839)

Obr. 26 A

Staeger, 1839, Kr0y. Naturhist. Tidsskr. (Kjobenhavn), 2: 594 (Ceratopogon) ; arcuatus

Winnertz, 1852, Linn. Ent., 6: 39 {Ceratopogon); guttularis Kieffer, 1919: 45; Kremer, 1965:

138.

?: Oi lysé, nedotýkají se. Délka tykadla 694-827 //m, AR 1,557-1,738.

Poet antenálních senzil na jednotlivých láncích: 3. (8—9), 4. —10. (1—2),

11.-12. (1), 13. (1-2), 14. (4-5), 15. (2). Délka makadla 206 -254 ^m.

Senzorium kompaktní, ve tvaru mlké jamky. Kusadla ozubená, na jednom
14-17 zoubk. Délka labra 185 -210 /.
Dorsum hrudi jednobarevné, svtleji hndé. Kídla skvrnitá, bazální pole

s makrotrichiemi. Kídlo 1,33—1,86 mm, žilka 0,80 — 1,17 mm, CR 0,603 až

0,637. Apikální heben zadních holení ze 4—5 trn. Dv vícemén okrouhlé

spermatéky, nestejn velké, s velmi krátkým krkem.

S: Kídlo 1,50-1,72 mm, žilka 0,87 -1,0 mm, GR 0,578-0,602. Hypo-

pygium: 9. tergum s krátkými, zeteln rozbíhavými apikolaterálními výbžky,

9. sternum se širokým mlkým oválným vykrojením, které nedosahuje sted

výšky sterna. Paramery silnjší, jen apikální ást zúžená a zahnutá, není nio-

vit protažená. Oblouk tvoený rameny edeagu nízký, stední výbžek vysoký,

s mírn sbíhavými stranami. Membrána hypopygia lysá, basimery s pibližn

stejn silnými dorzálními a ventrálními výbžky.

Samice je tžko odlišitelná od ustinovi, aktivn napadá lovka a hospodá-

ská zvíata, nepatí však mezi masové druhy. V našich podmínkách dv gene-

race v roce, s maximy v VI a v VIII. Druh typický pro oblasti listnatých les,

vzácnji zasahuje do smíšených les.
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30. Culicoides (Oecacta) musilator Kremer et Callot, 1961

Obr. 27

Kremer Callot, 1961, Ann. Par. Hum. Comp., 36: 689; Kremer, 1965: 159.

$: Oi lysé, nedotýkají se. Délka tykadla 640 -729 //m, AR 1,56-1,70.

Poet antenálních senzil na jednotlivých láncích: 3. (8—9), 4.-7. (3—4),

8. (2-3), 9. (3), 10. (3-4), 11. (2), 12.-13. (1-2), 14. (2-3), 15. (0-1).

Délka makadla 171—202 /. Senzorium kompaktní, ve tvaru velké stedn
hluboké jamky.

Dorzální strana hrudi žlutá až žlutohndá se temi tmavšími podélnými

pruhy. Kídla skvrnitá s difúzní, mén zetelnou kresbou, bazální pole bez

makrotrichií. Kídlo 1,08-1,33 mm, žilka 0,62 -0,76 mm, CR 0,555 až

0,574. Apikální heben zadních holení ze 4 trn. Dv spermatéky vajíkovitého

až hruškovitého tvaru, tém stejn veliké (60 a 55 ^m) .

.1,2,3

Obr. 27. A — Culicoides musilator, — . shaklawensis. 1 — frontovertex $,2 — makadlo ?,

3 — spermatéky, 4 — hypopygium, 5 — kídlo ?. (AI a A2 podle Kremera 1965.)

(?: Kídlo 0,97 -1,05 mm, žilka 0,51 -0,57 mm, CR 0,525-0,545.

Hypopygium: 9. tergum apikáln s málo rozbíhavými apikolaterálními výbž-
ky, 9. sternum se širokým oválným vykrojením. Apikální dv tetiny paramer

pímé, jen konce rzn zohýbané a tém niovit vytažené. Stední výbžek
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edeagu vysoký, membrána hypopygia lysá. Basimera se silným dorzálním

a tenkým ventrálním výbžkem.

Zempisné rozšíení: Francie, SSR.

Výskyt v SSR: Doposud zjištn jen na území Slovenského krasu (Keovo) v VI.

31. Culicoides (Oecacta) jurensis Callot, Kremer et Deduit, 1962

Obr. 26

Callot, Kremer a Deduit, 1962: 160.

? : Oi lysé, nedotýkají se. Délka tykadla 722 /um, AR 1,11. Poet antenálních

senzil na jednotlivých láncích: 3. (7), 4. (5—6), 5.-6. (4), 7.-8. (3—4),

9.-10. (3), 11. (1-2), 12.-13. (2), 14. (3), 15. (1). Délka makadla 276 /^m.

Dorzální strana hrudi jednobarevn hndavá, štítek svtlejší. Kídla jemn
šedav zakouená a tém neskvrnitá, jediná zetelnjší svtlá skvrna se dotýká

vnjšího kraje pole R2. Bazální pole bez makrotrichií. Kídlo 1,51 mm, žilka

0,87 mm, CR 0,57. Apikální heben zadních holení ze 4 trn. Dv pibližn

stejn velké vajíkovité spermatéky (53 a 49,5 ^m) s krátkým krkem.

(J: Kídlo 1,45 mm, žilka 0,78 mm, CR 0,53. Hypopygium: 9. tergum

se siln rozbíhavými apikolaterálními výbžky, 9. sternum s oválným hlubokým

vykrojením, které pesahuje sted výšky sterna. Paramery se rovnomrn zužují

smrem vrcholu, konec je zahnutý okolo stedního výbžku edeagu. Edeagus

s tém rovnými rameny, která se sbíhají a spolu se stedním výbžkem vytvá-

ejí pyramidový útvar. Membrána hypopygia se setami. Basimera se silným

dorzálním a tenkým ventrálním výbžkem.

Zempisné rozšíení: Málo známý druh, popsaný z Francie.

Výskyt v SSR: Doposud jediný nález z Oravy (Slanická Osada) v V.

32. Culicoides (Oecacta) shaklawensis Khalaf, 1957

Obr. 27

Khalaf, 1957, Bul. Soc. Ent. Egypte, 41: 345; caspius Gucevi, 1959, Entomol. obozr.,

38: 676; Remm, 1967: 24.

?: Oi lysé, nedotýkají se. Délka tykadla 521 -559 //m, AR 1,07-1,127.

Poet antenálních senzil na jednotlivých láncích: 3. (10 — 11), 4.-10. (0),

11.-12. (1), 13. (1-2), 14. (2-3), 15. (2). Délka makadla 192 -203 ^m.

97



Senzorium kompaktní, ve tvaru velké, stedn hluboké jamky. Kusadla ozube-

ná, na jednom 10—13 zoubk. Délka labra 160 — 178 /.
Dorzální strana hrudi jednobarevn sedává, nkdy se dvma málo zetelný-

mi hndými skvrnami. Kídla s charakteristickou kresbou, bazální pole bez

makrotrichií. Kídlo 1,07 -1,14 mm, žilka 0,55—0,60 mm, CR 0,52 až

0,536. Apikální heben zadních holení ze 4 trn. Dv okrouhlé, nestejn velké

spermatéky s krátkým krkem.

(?: Kídlo 0,95 mm, žilka 0,45 mm, CR 0,473. Hypopygium: 9. tergum

s nižšími širokými rozbíhavými apikolaterálními výbžky, mezi nimiž leží pár

hrbol. 9. sternum se širokým mlkým vykrojením, které sotva dosahuje do
stedu výšky sterna. Paramery na konci siln zúžené, niovit vytažené, ovíjejí

se okolo stedního výbžku edeagu. Ramena edeagu vysoká a silná, oblouko-

vit zahnutá, stední výbžek nízký. Membrána hypopygia bez set, basimera se

silnjším dorzálním a tením ventrálním výbžkem.

Aktivn napadá lidi a hospodáská zvíata (Gucevi 1973), v oblastech Ma-
lého Kavkazu vystupuje až do výšky 700 —800 m. Dosplci se vyskytují od V
do IX (Džafarov 1964).

Zempisné rozšíení: Irák, SSSR, Bulharsko, CSSR.

Výskyt v SSR: Zatím zjištn jen na v. Slovensku (Boany) v VI.

33. Culicoides (Oecacta) achrayi Kettle et Lawson, 1955

Obr. 28

Kettle Lawson, 1955, Pro. R. Ent. Soc. London (B), 24: 37; Campbell a Pelham-Clin-

ton, i960: 247.

?: Oi lysé, nedotýkají se. Délka tykadla 615-741 ^m, AR 1,023-1,172.

Poet antenálních senzil na jednotlivých láncích: 3. (3—4), 4.-6. (0),

7. (0-1), 8.-9. (0), 10. (0-1), 11.-12. (1), 13. (1-2), 14.-15. (2-3).

Délka makadla 205 —243 ^am. Senzorium nekompaktní, složené z nkolika

(4—8) mlkých jamek. Kusadla ozubená, na jednom 16—18 zoubk. Délka

labra 179-217 /.
Dorzální strana hrudi hndá, štítek svtlejší. Kídla skvrnitá, bazální pole

bez makrotrichií, jen vzácn s 1 —2 makrotrichiemi. Kídlo 1,31 —1,58 mm,
žilka 0,78 —0,96 mm, CR 0,585 —0,620. Apikální heben zadních holení ze

4 trn. Dv vajíkovité, pibližn stejn velké spermatéky se širokým krkem.

S: Kídlo 1,2-1,5 mm, žilka 0,67 -0,85 mm, CR 0,542 -0,579. Hypopy-

gium: 9. tergum s nízkými apikolaterálními výbžky, jejichž konce jsou nepra-

videln zaoblené a jen málo rozbíhavé. 9. sternum s hlubokým oválným anebo
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trojúhelníkovitým vykrojením. Vzpímená ást paramer pibližn stejn silná,

jen konce jsou zúžené a zahrocené. Edeagus s rovnými anebo oválnými rame-

ny, mezi nimi zetelný, spíše blanitý závs, stední výbžek nízký a široký.

Membrána hypopygia se setami. Basimera se silnjším dorzálním a tenkým

ventrálním výbžkem.

.1.2.3

Obr. 28. Culicoides achrayi. 1 — frontovertex $,2 — makadlo $,3 — spermatéky, 4 — hypopy-

gium, 5 — kídlo $.

Samice napadají lovka a hospodáská zvíata, materiál z území CSSR byl

sbírán na mnoha hospodáských zvíatech (kráva, k, koza) a na svtlo

rtuové výbojky. Patí do skupiny idších druh, od nížin po smíšené lesy

v VI až VIII.

Zempisné rozšíení: Velká Británie, Francie, Polsko, CSSR, SSSR.

Výskyt v SSR: Zjištn na mnoha lokalitách, nap. Uhlikov, Bojnice, okolí Dobšinské

ledové jeskyn, Brzotín, VePký Kamenec, Sobrance, Boany aj.
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34. Culicoides (Oecacta) pallidicornis KiefFer, 1919

Obr. 29

KiefFer, 1919: 46; Susae Kieffer, 1919: 44; dilemus Kieffer, 1921, Bull. Soc. Hist. Nat. Mosel-

le, 29: 55; pallidicornis var. brunneiscutellatus Zilahi-Sebess, 1933, Állat. Kozlemények (Buda-

pest), 30: 151; pallidicornis var. brunneoscutellatus Zilahi-Sebess, 1934, Izv. Bulg. Ent. Druž.

(Sofija), 8: 155; Zilahi-Sebess, 1940: 61; Kremer, 1965: 115.

_
Obr. 29. Culicoides pallidicornis. 1 — frontovertex, 2 — makadlo $,3 — spermatéky, 4 — hypo-

pygium, 5 — kidlo 9-

$: Oi lysé, bez jemných set, nedotýkají se. Délka tykadla 463 —600 //m,

AR 1,036 —1,242. Poet antenálních senzil na jednotlivých láncích: 3. (3 —4),

4.-10. (0), 11. (0-1), 12.-13. (1), 14. (1-2), 15. (2-3). Délka makadla
140—216 /. Senzoiium nekompaktní, složené z množství malých mlkých
jamek. Kusadla ozubená, na jednom 14—17 zoubk. Délka labra 124 až

186 /.
Dorzálni strana hrudi hndá, bez kresby, štítek o nco svtlejší. Kídla skvr-

nitá, bazální pole bez makrotrichií. Kídlo 0,89— 1,35 mm, žilka 0,52 až

0,80 mm, CR 0,568 -0,624. Apikální heben zadních holení ze 4 trn. Dv
hruškovité spermatéky, tém stejn velké, krek zeteln vyvinutý.
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(?: Kídlo 1,11 -1,13 mm, žilka 0,63 -0,64 mm, CR 0,567-0,568.

Hypopygium: 9. tergum se širokými rozbíhavými apikolaterálními výbžky,

9. sternum s hlubokým vykrojením, pesahujícím dv tetiny výšky sterna.

Paramery na konci tém niovit vytažené a obloukovit zatoené. Edeagus

se silným stedním výbžkem kónického tvaru, ramenatém rovná. Membrána
hypopygia se setami, basimery s dlouhým dorzálním a krátkým ventrálním

výbžkem.

V oblastech listnatých a smíšených les, aktivn napadá a saje na lidech

a hospodáských zvíatech. V SSR se dvma generacemi v roce, s maximy

výskytu v VI a koncem VIII.

Zempisné rozšíení: Západní Evropa, Polsko, Maarsko, CSSR,

Rumunsko, SSSR.

Výskyt v SSR: Na vhodných biotopech po celém území.

35. Culicoides (Oecacta) fascipennis (Staeger, 1839)

Obr. 30

Staeger, 1839, Kroy. Naturhist. Tidsskr. (KJ0benhavn), 2: 594 (Ceratopogon) ; Edwards,

1939: 39, 137; Kremer, 1965: 111.

?: Oi lysé, nedotýkají se. Délka tykadla 573 -760 //m, AR 1,13-1,376.

Poet antenálních senzil na jednotlivých láncích: 3. (3—4), 4.-10. (0),

11.-13. (0-1), 14. (2), 15. (3-4). Délka makadla 173 -243 //m. Senzorium

nekompaktní, složené ze 3 —5 vtších mlkých a 3 —5 menších jamek. Kusadla

ozubená, na jednom 14—16 zoubk. Délka labra 169—209 ^m.

Dorzální strana hrudi bez kresby, šedohndá, nkdy s bronzovým nádechem.

Kídla skvrnitá, bazální pole s makrotrichiemi. Kídlo 1,13— 1,52 mm,
žilka 0,66—0,91 mm, CR 0,57—0,617. Apikální heben zadních holení ze

4 trn. Dv pibližn okrouhlé spermatéky s dlouhými krky.

(J: Kídlo 1,25-1,49 mm, žilka 0,68-0,83 mm, CR 0,53-0,561. Hypo-

pygium: 9. tergum s tém rovnobžnými apikolaterálními výbžky, vykrojení

mezi nimi hluboké. 9. sternum s vykrojením zasahujícím asi do poloviny výš-

ky sterna. Paramery kratší a silnjší, na konci zahnuté pibližn o 90°. Edeagus

pyramidového tvaru, stední výbžek silný a vysoký, ramena vytváejí nízký

oblouk tvaru podkovy. Membrána hypopygia se setami, basimery s delším

dorzálním a krátkým ventrálním výbžkem.

Od nížin po smíšené lesy, ve dvou generacích v roce od VI do VIII. Napadá

a saje na lidech a hospodáských zvíatech, astý rovnž ve sbrech na svtlo

rtuové výbojky.
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Obr. 30. Culicoidesfascipennis. 1 — frontovertex ?, 2 — makadlo ?, 3 — spermatéky, 4 — hypo-

pygium, 5 — kídlo ?.

Zempisné rozšíení: Od beh Atlantického po behy Tichého oceánu.

Výskyt v SSR: Nap. Doubí u Tábora, Topol'cianky, Šáhy, Lubocha, Bacúch,

Remetské Hámre, Kral'ovsky Chlmec aj.

36. Culicoides (Oecacta) subfasciipennis Kieífer, 1919

Obr. 31

Kieffer, 1919: 44; subfasciipennis var. analis Kieffer, 1925: 81; Zilahi-Sebess, 1940: 65;

Remm, 1956: 176; Kremer, 1965: 113.

?: Oi lysé, nedotýkají se. Délka tykadla 538 -659 /^m, AR 1,028-1,226.

Poet antenálních senzil na jednotlivých láncích: 3. (3—4), 4. —10. (0),

11. (1), 12. (1-2), 13. (1), 14.-15. (1-2). Délka makadla 171 -216 ^m.
Senzorium kompaktní, ve tvaru široké, stedn hluboké jamky. Kusadla ozu-

bená, na jednom 14 — 17 zoubk. Délka labra 154 — 190 /^m.

Dorzální strana hrudi šedohndá, ve stedu a po stranách podélné tmavší
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. , , Kídla skvrnitá, bazální pole bez

,ruhy nad Štítkem dvé tmavší ^^vrny, KndU skv ^^ ^^ ^^^^^ ^
irichii. KHdlo '.05-i,« ^3^*; °f[ d;, vajíekovité spermaté-

r^ fil 9 ADikální heben zadních holeni ze O

kfs dbuS" kikem, stejní dlouhé.

f .„„„tex S 2 - makadlo S, 3 - spermatéky, 4

Obr. 31. ««.* -»>*""'-
Ly^op^gt: 5 - »idb S-
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<?: Kídlo 1,01 -1,28 mm, žilka 0,55-0,70 mm, CR 0,520-0,569. Hypo-

pygium: 9. tergum s rzn upravenými silnjšími a málo rozbíhavými apiko-

laterálními výbžky, 9. sternum s rzn širokým vykrojením trojúhelníkovitého

až oválného tvaru, které pesahuje polovinu výšky sterna. Jen konce paramer

jsou zúžené, zašpiatlé a zahnuté o 90° i více. Edeagus s rovnými až oblouko-

vit zahnutými rameny, mezi nimi je zetelný slab sklerotizovaný závs.

Stední výbžek edeagu silný, tup zakonený. Membrána hypopygia s mnoha
setami. Basimery s dlouhým dorzálním a ventrálním výbžkem.

Podle Gucevie (1973) napadá lovka a hospodáská zvíata, nepatí však

mezi masové druhy. V nížinách až v oblastech smíšených les v CSSR od V do

konce VIII.

Zempisné rozšíení: Západní Evropa až východní Sibi, na jihu Irán.

Výskyt v SSR: Na vhodných biotopech po celém území.

37. Culicoides (Oecacta) dispersus Gucevi et Smatov, 1966

Obr. 32 A

Gucevi a Smatov, 1966, Trudy Inst. Zool. AN Kazach. SSR, 25: 76; Gucevi, 1973:

199.

$: Oi lysé, nedotýkají se. Délka tykadla 565 ^m, AR 1,12 (podle Gucevie

1,15—1,25). Poet antenálních senzil na jednotlivých láncích: 3. (2—3),

4.-11. (0), 12.-13. (1), 14.-15. (2).Délkamakadla 165 //m. Senzorium ne-

kompaktní, složené z 5 —7 drobných jamek, vzácnji jsou jamky vtší a v men-

ším potu. Kusadla ozubená, na jednom 13 —14 zoubk. Délka labra 180 ^m.

Dorzální strana hrudi jednobarevn svtle hndá. Kídla na první pohled

jednobarevn hndavá, avšak pi pozorování v tmavém poli vynikají na ped-
ním okraji dv jemné skvrny, podobn i koen kídla a vrcholová ást análního

pole slab svtlejší. Bazální pole bez makrotrichií. Kídlo 1,3 mm, žilka

0,74 mm, CR 0,569. Apikální heben zadních holení ze 4 trn. Dv vajíkovité

spermatéky pibližn stejn velké (v prmru 42 /um), s velkým nálevkovitým

krkem.

^: Hypopygium: 9. tergum s ostrými, tém rovnobžnými apikolaterálními

výbžky, 9. sternum s hlubokým oválným vykrojením. Paramery ve stední

ásti rovné a pibližn stejn silné, jen konce zúžené. Edeagus tvaru vysoké

podkovy, šíka se rovná pibližn výšce. Membrána hypopygia se setami. Basi-

mery se zahnutým dorzálním a rovným ventrálním výbžkem.
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Biologie ekologie druhu není známa. Podle Gucevie (1973) zastoupený ve

velkém množství ve sbrech na svtlo, ve sbrech s tla lovka jen málo jedin-

c. Materiál získaný v SSR byl sbírán na svtlo rtuové výbojky v VI.

Zempisné rozšíení: SSSR (Kazachstán), SSR.

Výskyt v CSSR: Zatím chycen jen v Tiché dolin ve Vysokých Tatrách.

Obr. 32. A — Culicoides dispersus, — . machardyi. 1 — frontovertex 9? 2 — makadlo ?, 3 —
spermatéky, 4 — hypopygium. (Mítko neplatí pro A4, toto podle Gucevie 1973, B4 podle

Gampbella a Pelham-Glintónové i960.)

38. Culicoides (Oecacta) poperinghensis Goetghebuer, 1953

Obr. 33

Goetghebuer, 1953, Arch. Hydrobiol., 48: 127; Campbell a Pelham-Glinton, 1960: 257.

$: Oi lysé, nedotýkají se. Délka tykadla 583— 737 \j.m., AR 1,12— 1,2. Poet antenálních

senzil na jednotlivých láncích: 3. (2), 4.— 10. (0), 11.— 12. (0—1), 13. (1), 14.-15. (1— 2),

velmi vzácné rovnž na 10. i. tykadel. Délka makadla 193— 252 [. Senzorium nekompaktní,

obvykle složené ze 4— 6 mlkých jamek. Kusadla ozubená, na jednom 13— 18 zoubk.
Dorzální strana hrudi matov zlatohndá, štítek svtlejší, zlatožlutý. Kídla s málo ze-

telnou kresbou, druhá svtlá skvrna na pedním okraji zasahuje hluboko vrcholovou pólo-
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vinou pole Ra, které je dvoubarevné (podobn jako u podrodu Culicoides s. str.). Bazální

pole bez makrotrichií. Apikální heben zadních holení ze 4 trn. Dv pibližn stejn velké

spermatéky (v prmru 45 \Lva) s nálevkovitým krkem.

(?: Kídlo 1,23— 1,49 mm, GR 0,560—0,564. Hypopygium: 9. tergum s krátkými oste

zakonenými apikolaterálními výbžky, mezi nimi je tergum konvexní. 9. sternum nízké,

s hlubokým trojúhelníkovitým vykrojením. Konce paramer zatoené okolo stedního vý-

bžku edeagu, jehož ramena jsou obloukovit zahnutá. Membrána hypopygia lysá. Basimery

s dorzálním a oste zakoneným ventrálním výbžkem.

ídce se vyskytující druh, podle dosavadních údaj (Campbell a Pelham-Clinton i960)

halofilní.

Zempisné rozšíení: Údaje o rozšíení jsou zatím jen kusé, doposud byl zjištn v Bel-

gii, Velké Británii a v SSSR v Gruzii.

Výskyt v SSR: Nezjištn, ale jeho výskyt hlavn na slaniscich je pravdpodobný.

Obr. 33. Culicoides poperinghensis. 4 — hypopygium, 5 — kídlo ?. (Podle Campbella a Pelham-

Clintónové 1960.)

3. podrod Beltranmyia Vargas, 1953

Vargas, 1953, Inst. de Salubridad Enferm. Trop. Rev., 13: 34,

Typ podrodu: Culicoides crepuscularis Malloch, 1915

?: Kídla skvrnitá, složené oi oddlené. Jedna velká spermatéka. Senzo-

rium na 3, i. makadel kompaktní. Pole R2 tmavé, makrotrichie pokrývají vtší

ást kídla, pítomné rovnž v bazálním poli (stedoevropské druhy) . Antenální

senzily na všech (3. —15.) anebo jen na nkterých bazálních a apikálních lán-

cích tykadel.
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(J : 9. tergum s rozbíhavými apikolaterálnjmi výbžky. Basimery s dorzálním

výbžkem, ventrální chybí anebo jen slab naznaený. Membrána hypopygia

se setami. Stední výbžek edeagu není na konci rozdvojený. Paramery odd-
lené, jen vzácn v bazální ásti spojené úzkým mstkem.

39. Culicoides (Beltranmyia) circumscriptus Kieffer, 1918

Obr. 34

Kieffer, \91S -ASiNadqyanus Kieffer, 1918: 95; pulscher Zilahi-Sebess, 1934, Izv. Bulg. Ent.

Druž. (Sofija), 8: 155 (pulcher); Edwards, 1939: 36, 135; Zilahi-Sebess, 1940: 59; Arnaud,

1956: 97.

?: Oi lysé, nedotýkají se. Délka tykadla 561 -830 ^m, AR 1,23-1,48.

Poet antenálních senzil na jednotlivých láncích: 3. (6—7), 4.-6. (2—3),

7. (2), 8.-12. (1-2), 13. (2-3), 14. (4-5), 15. (0). Délka makadla 202 až

252 /um. Senzorium kompaktní, ve tvaru hluboké vákovité jamky. Kusadla

ozubená, jedno s 12—16 zoubky. Délka labra 179—223 //m.

Dorzální strana hrudi šedavá, s množstvím tmavších skvrnek v místech in-

zerce set, u nkterých jedinc rovnž vtší hndavé skvrny, vytváející píný
pás stedem mesonota. Kídla skvrnitá, bazální pole s množstvím makrotrichií.

Kídlo 1,25-1,75 mm, žilka 0,68-1,01 mm, CR 0,562-0,581. Apikální

heben zadních holení ze 4 trn. Jedna vajíkovitá až hruškovitá spermatéka

s krátkým krkem.

cJ: Kídlo 1,09 -1,4 mm, žilka 0,55-0,72 mm, CR 0,51 -0,53. Hypopy-

gium: 9. tergum s kratšími, mén rozbíhavými, nkdy tém rovnobžnými
apikolaterálními výbžky. 9. sternum nízké, se širokým oválným vykrojením,

které dosahuje i slab pesahuje sted výšky sterna. Paramery asto v bazální

ásti spojené úzkým mstkem, apikální polovina zúžená, konce nitkovité

a rzn zohýbané. Edeagus s oválnými rameny, stední výbžek silný, tup
zakonený. Membrána hypopygia s mnoha setami. Basimery s dlouhým dor-

zálním a velmi krátkým ventrálním výbžkem, který mže úpln chybt.

Názory autor co do schopnosti sání na savcích se rzní, podle Džafarova

(1964) saje na žábách. V CSSR byl materiál sbírán na svtlo rtuové výbojky

a v iernej Vod u Bratislavy v hnízd straky obecné (leg. D. Cyprich). V Ja-

ponsku nebezpený penaše pivoka. Leucocytozoon caulleryi(Apicomplexa, Plasmodii-

/a), který zpsobuje hromadné hynutí kuat. Nížinný druh, jen ojedinle v údo-

lích vyšších poloh. V našich podmínkách 1 až 2 generace v roce, od IV do VIII.

Zempisné rozšíení: Velká Británie, Francie, Itálie, Dánsko, stední

Evropa, SSSR, Írán, Israel, Japonsko.

Výskyt v SSR: Na mnoha lokalitách, nap. Mikulov, Záhorská Ves, Bratislava,

Jelenec, Orava, Dúbrava (okres Liptovský Mikuláš), Trebišov, Humenné a dalši.
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Obr. 34. Culicoides circumscriptus . I — frontovertex ?, 2 — makadlo $,3 — spermatéka, 4

hypopygium, 5 — kídlo ?, 6 — kídlo cJ.

40. Culicoides (Beltranmyia) salinarius Kieífer, 1914

Obr. 35 A

Kieffer, 1914, Arch. Hydrobiol. Planktonkunde, Suppl., 2: 236; halobius Kieffer, 1914,

ibid., 2: 237; punctatidorsum Kieffer, 1924, Bull. Soc. Hist. Nat. Moselle, 30: 17; crassiforceps

Goetghebuer, 1935, Encycl. Ent. Dipt., 8: 4 (nec Kieffer, 1924); Zilahi-Sebess, 1940: 64
{punctatidorsum); Edwards, 1939: 35. 134.
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$: Oi lysé, nedotýkají se. Délka tykadla 557 -668 ^m, AR 1,071-1,134.

Poet antenálních senzil na jednotlivých láncích: 3. (4—5), 4. (0—1),

5.-10. (0), 11. (1), 12. (0-1), 13. (1), 14. (2-3), 15. (0). Délka makadla

Obr. 35. A — Culicoides salinarius, — . sphagnumensis. 1 — frontovertex ?, 2 — makadlo ?,

3 — spermatéka, 4 — hypopygium, 5 — kídlo ?, 6 — kídlo c?. (Mítko neplatí pro B4, které

je podle Remma 1956.)
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150—188 /. Senzorium kompaktní, ve tvaru stedn hlubokéjamky. Kusadla

ozubená, na jednom 5—9 zoubk. Délka labra 130— 149 /.
Dorzální strana hrudi šedavá, s tmavšími skvrnkami v místech inzerce set.

Kídla skvrnitá, bazální pole s makrotrichiemi. Kídlo 1,25—1,48 mm, žilka

0,71—0,87 mm, CR 0,55—0,59. Apikální heben zadních holení ze 4 trn.

Jedna vajíkovitá až hruškovitá spermatéka s krátkým krkem.

c?: Kídlo 1,11-1,32 mm, žilka 0,60-0,75 mm, CR 0,545-0,573. Hypo-

pygium tém totožnéjako u C. circumscriptus. Poet set na membrán variabilní,

od 5—7 až po nkolik desítek set.

C. salinarius se svými znaky pekrývá na jedné stran s druhem circum-

scriptus, na druhé stran s machardyi. Základní diferenciální znaky uvedených

druh jsou v rozlišovacím klíi. Znaky charakterizující druh C. machardyi podle

Campbella a Pelham-Clintona (1960), AR 1,04 — 1,25 a u samc malý poet
set na membrán hypopygia, byly zjištny i u našich exemplá salinarius.

salinarius nepatí mezi masové druhy, o napadání lovka a hospodáských

zvíat neexistují konkrétní údaje. Celkov ídce se vyskytující druh, s maximem
v polovin léta a pravdpodobn s jedinou generací od konce VI do IX.

Zempisné rozšíení: Západní ást palearktické oblasti — s. Afrika,

z. Evropa, evropská i stedoasijská ást SSSR.

Výskyt v 6SSR: Zjištn na více lokalitách j. a jv. Slovenska, nap. Jur pri Bratislav,

Bratislava-Petržalka, Vrbovce, Chotin, Boany, Kráovský Chlmec.

41. Culicoides (Beltranmyia) machardyi Campbell et Pelham-Clinton, 1960

Obr. 32

Campbell a Pelham-Clinton, 1960: 235; Gucevi, 1973: 213 (C. machardyi = C. man-

churiensis Tokunaga, 1941).

$: Oi lysé, nedotýkají se. Délka tykadla 609— 765 /, AR 1,04 — 1,25.

Poet antenálních senzil na jednotlivých láncích: 3. (3—4), 4.-7. (0—1),

8. (0), 9.(0-1), 10. (0), 11.-13. (0-1), 14. (1-2), 15. (0). Délka makadla

145 —219 jam. Senzorium kopaktmní, ve tvaru mlké jamky. Kusadla ozubená,

na jednom 5—14 zoubk.
Dorzální strana hrudi hndavá, s velkými difúzními tmavšími skvrnami,

v míst inzerce set malé, nkdy nezetelné tmavší skvrnky. Kídla skvrnitá,

kresba je nkdy redukována až na dv svtlejší skvrny pi pedním okraji,

obvykle je však skvrn víc, ti pi pedním okraji, v bazální ásti pole M2, v ku-

bitálním poli a v análním poli. Bazální pole s makrotrichiemi. Kídlo 1,33 až

1,76 mm, CR 0,589—0,592. Apikální heben zadních holení ze 4—5 trn.

Jedna vajíkovitá spermatéka velikosti okolo 100 /, s krátkým krkem.
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cJ: Kídlo 1,26—1,58 mm, CR 0,553—0,557. Hypopygium: 9. tergum nižší,

se slab rozbíhavými apikolaterálními výbžky, 9. sternum se širokým, mlkým
vykrojením, které dosahuje sotva do stedu výšky sterna. Na spodní ásti vy-

krojení asto hrbol. Paramery štíhlé, konce rzn zohýbané. Edeagus s vyso-

kým, tup zakoneným stedním výbžkem. Membrána hypopygia s 30—50

i více setami, které mohou být uspoádány ve 2 až 12 nepravidelných adách
anebo po dvojicích. Basimery jen s dorzálním výbžkem.

Zempisné rozšíení: Velká Británie, SSSR (Ukrajina), SSR.

Výskyt v SSR: Zatím jediný nález z Vranovic (okr. Beclav) z poátku IV uvádí

Knoz (1978).

42. Culicoides (Beltranmyia) sphagnumensis Williams, 1955

Obr. 35

Williams, 1955, Pro. Ent. Soc. Washington, 57: 269; carjalaensis duchova, 1957, Entomol.

obozr., 36: 249; Jamnback, 1965, N. Y. St. Mus. Sei. Service Bull., 399: 95.

?: Oi lysé, nedotýkají se. Délka tykadla 660—780 jxm, AR 1,90—2,08. Poet antenálních

senzil na jednotlivých láncích: 3. (5-6), 4.— 9. (1-2), 10. (1-2), 11.-13. (2-3), 14.

(3—4), 15. (5—6). Délka makadla 215—260 pim. Senzorium ve tvaru mlké jamky, kusadla

ozubená, na jednom 13— 14 zoubk.
Dorzální strana hrudi hnédošedá, bez drobných tmavších skvrnek v místech inserce set,

nkdy s tmavšími podélnými proužky. Kídlo s málo zetelnými svtlými skvrnami pi ped-

ním okraji, nkdy též v poli Mi, Cu a v análním poli. Bazální pole bez makrotrichií, jen vzácn

s nkolika. Kídlo 1,35— 1,55 mm, CR 0,582—0,625. Apikální heben zadních holení ze

4 trn. Jedna vajíkovitá spermatéka velikosti 70—85 jim, s krátkým krkem.

(J: Hypopygium: 9. tergum s tenkými rozbíhavými apikolaterálními výbžky, 9. sternum

se širokým oválným vykrojením, jehož hloubka pesahuje polovinu výšky sterna. Paramery

ve stední ásti mírn rozšíené, konce niovit vytažené. Stední výbžek edeagu kónický,

ramena vícemén rovná, jen málo zakivená. Membrána hypopygia bez set, basimery jen

s dorzálním výbžkem.

ídce se vyskytující, pravdpodobn ornitofilní druh, charakteristický pro oblasti smíše-

ných až jehlinatých les. V Sev. Americe patí do skupiny letních druh (VII, VIII),

vektor prvoka Haemoproteus canachites, parazita Canachites canadensis {Aves, Tetraonidae) .

Zempisné rozšíení: Holarktický druh, známý z Kanady, USA, Francie a SSSR.

Výskyt v SSR: Zatím nezjištn, ale výskyt pravdpodobný.
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4. podrod Monoculicoides Khalaf, 1954

Khalaf, 1954, Ann. Ent. Soc. Amen, 47: 39.

Typ podrodu: Ceratopogon nubeculosus Meigen, 1830

$: Kídla s jedinou skvrnou, pokrývající pole R2, anebo s bohatou kresbou.

Oi oddlené, pítomna jedna spermatéka rzného tvaru. Senzorium na 3. i.

makadel kompaktní anebo nekompaktní. Pole R2 tmavé, makrotrichie pokrý-

vají vtší ást kídla, bazální pole bez makrotrichií. Apikální lánky tykadel

(11.— 15.) bez senzil.

cJ: 9. tergum s dlouhými rozbíhavými apikolaterálními výbžky, basimery

s dlouhým dorzálním a krátkým silným ventrálním výbžkem. Membrána
hypopygia vtšinou bez set, v naší faun se setami jen u druh stigma

a longicollis. Edeagus na vrcholu rozdvojený, paramery srostlé.

43. Culicoides (Monoculicoides) nubeculosus (Meigen, 1830)

Obr. 36

Meigen, 1830, Syst. Beschr., 6: 263 {Ceratopogon); puncticollis Goetghebuer, 1912, Ann.

Biol. Lacustre, 5: 205; punctaticollis Goetghebuer, 1920, Mem. Mus. Belg., 8: 56 (nom. n.

Y>TO puncticollis Goetghebuer); Edwards, 1939: 33, 132; Kremer, 1965: 238; Gluchova, 1971:

502.

?: Oi lysé, nedotýkají se. Délka tykadla 574 -790 /, AR 0,762-0,876.

Poet antenálních senzil na jednotlivých láncích: 3. (1), 4.-7. (0), 8. (2),

9.-10. (2-3), 11.-15. (0). Délka makadla 247 -339 /^m. Senzorium kom-

paktní, anebo nekompaktní, složené ze 3—4 velkých mlkých jamek. Kusadla

ozubená, na jednom 14—16 zoubk. Délka labra 206—270 ^am.

Dorzální strana hrudi šedavá, nkdy s málo zetelnými podélnými, okolá-

dov hndými pruhy, v místech inzerce set tmavší skvrnky. Bazální pole bez

makrotrichií. Kídlo 1,64-2,18 mm, žilka 0,91 -1,23 mm, CR 0,538 až

0,565. Apikální heben zadních holení ze 6 —7 trn. Jediná spermatéka tvaru

chemické kivule.

S: Kídlo 1,63 -1,94 mm, žilka 0,86 -1,06 mm, CR 0,521-0,548.

Hypopygium: 9. tergum vysoké, s dlouhými apikolaterálními výbžky, 9. ster-

num s hlubokým trojúhelníkovitým vykrojením. Paramery srostlé. Edeagus

široký, na konci rozvojený (nkdy nezeteln), membrána hypopygia bez set.

Basimery silné, s dorzálním a krátkým zaobleným ventrálním výbžkem.

Aktivn napadá a saje na lidech a hospodáských zvíatech. Patí do skupiny

jarních druh, objevuje se již od poátku V, v našich podmínkách pravdpo-
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dobn s více generacemi v roce, až do VIII. Penaše filarie Onchocerca reticulata,

pvodce onchocerkózy koní, jelení a srní zve.

Zempisné rozšíení: Velká Británie, Francie, Itálie, Rumunsko, stední

Evropa (Polsko, SSR, Maarsko), SSSR.

Výskyt v SSR: Druh rozšíený po celém území.

Obr. 36. Culicoides nubeculosus. 1 — frontovertex $,2 — makadlo $,3 — spermatéka, 4 — hypo-

pygium.
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44. Culicoides (Monoculicoides) riethi Kieifer, 1914

Obr. 37

Kieifer, 1914, Arch. Hydrobiol. Planktonkunde, Suppl., 2: 237; pullatus Kieffer, 1915,

ibid.,Suppl.,2:474; crassiforceps Kieffer, 1924, Bull. Soc. Hist. Nat. Moselle, 30: 15; Edwards,

1939: 34, 133; duchova, 1971: 506.

?: Oi lysé, nedotýkají se. Délka tykadla 563 -697 //m, AR 0,778-0,923.

Poet antenálních senzil na jednotlivých láncích: 3. (1), 4. —6. (0), 7. (0—1),

8.-9. (2), 10. (2-3), 11.-15. (0). Délka makadla 183-267 /. Senzorium

ve tvaru malé mlké jamky. Kusadla ozubená, na jednom 11—14 zoubk.
Délka labra 157 -226 /.

Dorzální strana hrudi šedavá, nkdy se temi svtlejšími podélnými pruhy.

Kídla skvrnitá, bazální pole bez makrotrichií. Kídlo 1,51 —1,85 mm, žilka

G 0,86 — 1,12 mm, CR 0,541 —0,605. Apikální heben zadních holení ze 4—6
trn. Jedna spermatéka vajíkovitého až vákovitého tvaru.

Obr. 37. Culicoides riethi. 1 — frontovertex $,2 — makadlo $,3 — spermatéka, 4 — hypopy-

gium.

(?: Kídlo 1,22-1,7 mm, žilka 0,69-0,93 mm, CR 0,513-0,565. Hypo-

pygium : 9. tergum s tenkými apikolaterálními výbžky, 9. sternum s nepravi-

delným mlkým trojúhelníkovitým vykrojením, nkdy tém bez vykrojení.

Paramery srostlé. Edeagus na konci rozdvojený, membrána hypopygia bez set.

Basimery s dorzálním a krátkým, nkdy sotva patrným ventrálním výbžkem.
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Szabó (1969) uvádí, že napadá a saje na koních a hovzím dobytku. Typický

obyvatel teplých nížin, se dvma generacemi v roce, s maximem výskytu kon-

cem VI a v VIII.

Zempisné rozšíení: Francie, Velká Británie, Polsko, CSSR, Maarsko,
SSSR.

Výskyt v SSR: V teplých oblastech na j. Morav a na jihu a jihovýchod Slovenska,

nap. Pernek, Vrbovce, okolí Bratislavy, Malé Trakaný, Sobrance aj.

45. Culicoides (Monoculicoides) longicollis Gluchova, 1971

Obr. 38

Gluchova, 1971: 507; Országh, 1974: 29.

$: Oi lysé, nedotýkají se, šíka frontovertexu se rovná tynásobku prmru
facety oka. AR 0,82 —1,01. Antenální senzily na 3. a 8. —10. i., asto též na 7.,

vzácnji na 6., dohromady celkem 7—14 senzil. Senzorium obvykle ve tvaru

stedn hluboké jamky, ideji nekompaktní a složené ze 2 —3 jamek. Kusadla-

ozubená, na jednom 10—15 zoubk.

Dorzum hrudi šedavé, s tmavými skvrnkami v místech inzerce set. Kídla
svtlá s tmavými skvrnami, podklad mlén bílý. Bazální pole bez makrotrichií.

Obr. 38. Culicoides longicollis. I — frontovertex $,3 — spermatéka, 4 — hypopygium,

makadla. (1, 3 a 8 podle duchové 1971.)

— 3. i.
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Tmavá skvrna v bazální ásti pole R5 celistvá a spojená se skvrnou v apikální

ásti pole Rs úzkým tmavým proužkem. Kídlo 1,4—2,1 mm. Jedna tmavo-

hndá spermatéka se zahnutým krkem, oproti druhu nubeculosus není krek

na zaátku kulovit rozšíený.

S: Kídlo 1,62 mm, žilka 0,83 mm, CR 0,512. Hypopygium: 9. tergum

s dlouhými tenkými a siln rozbíhavými apikolaterálními výbžky, 9. sternum

vysoké se širokým a spíše nepravidelným trojúhelníkovitým vykrojením, které

nedosahuje sted výšky sterna. Paramery srostlé, volné konce u exempláe

z v. Slovenska pesahují výšku edeagu; podle vyobrazení Gluchové (1971) jsou

kratší než edeagus. Edeagus široký, na konci rozdvojený. Membrána hypo-

pygia a apikální ást ramen edeagu pokryty setami. Basimery s dlouhým dor-

zálnim a krátkým ventrálním výbžkem.

Podle Gluchové (1971) je letní generace zastoupena menšími a mén výraz-

n vybarvenými jedinci než generace jarní, materiál sbírala autorka na tela-

tech; jiné údaje o doasných hostitelích nejsou dispozici.

Zempisné rozšíení: SSSR (Lvovská a Doncká oblast, Ázerbájdžán

a Kazachstán) a SSR.

Vvskyt v SSR: Doposud je znám jediný c?, chycený na v. Slovensku v Boanech v VI.

46. Culicoides (Monoculicoides) puncticollis (Becker, 1903)

Obr. 39

Becker, 1903, Mitt. Zool. Mus. Berlin, 2: 75 {Ceratopogon) ; impressus Kieffer, 1918, Ann.

Mus. Nat. Hung., 16: 47; algecirensis Kieffer, 1919: 39; Edwards, 1939: 34, 133; duchova,

1971:507.

?: Oi lysé, nedotýkají se. Délka tykadla 540-670 /^m, AR 0,775-0,797.

Poet antenálníchsenzil najednotlivých láncích: 3. (1), 4.-7. (0), 8. (1—2),

9. (1—2), 10. (2-3), 11.-15. (0). Délka makadla 260-310 /. Senzorium

nekompaktní, složené z více stedn hlubokých jamek. Kusadla ozubená,

na jednom 12—15 zoubk. Délka labra 237— 267 /.
Dorzální strana hrudi šedavá, tmavé skvrnky zetelné až velmi malé. Kíd-

la svtlá s tmavými skvrnami, skvrna v bazální ásti pole R5 rozdlená na horní

a spodní ást. Bazální pole bez makrotrichií. Kídlo 1,73— 1,97 mm, žil-

ka 0,93— 1 ,08 mm, CR 0,537— 0,552. Apikální heben zadních holení z 5 trn.

Jedna spermatéka variabilního tvaru, asto v podob na konci rzn zahnu-

tého váku.

<?: Kídlo 1,59-1,82 mm, žilka 0,84 -1,0 mm, CR 0,530-0,550. Hypo-

pygium: 9. tergum s kratšími rozbíhavými apikolaterálními výbžky, 9. ster-
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num s nepravidelným vykrojením, se zvlnným okrajem, nkdy, v míst vykro-

jení, s menšími perforacemi. Paramery srostlé, variabilní délky. Edeagus na
konci rozdvojený, membrána hypopygia bez set. Basimery s dlouhým dorzál-

ním a krátkým, tup zakoneným ventrálním výbžkem.

Druh charakteristický pro sušší oblasti stepního charakteru, v našich podmín-

kách se dvma generacemi v roce, hlavn v VI a VII. Aktivní hematofág na

lidech a hospodáských zvíatech.

Zempisné rozšíení: Itálie, Španlsko, s. Afrika, SSR, SSSR, Írán,

Irák, Izrael.

Výskyt v S SR: Zatím zjištnjen na Slovensku (Boany, Sobrance, alovo, Sládekovce).

Obr. 39. Culicoides puncticollis. 1 — frontovertex ?, 2 — makadlo $,3 — spermatéka, 4 — hypo-

pygium.

47. Culicoides (Monoculicoides) stigma (Meigen, 1818)

Obr. 40

Meigen, 1818, Syst. Beschr., 1: 73 (Ceratopogon) ; Edwards, 1939: 32, 131; Campbell

a Pelham-Glinton, 1960: 233; stigmoides Gallot, Kremer et Deduit, 1962: 166.

?: Oi lysé, nedotýkají se. Délka tykadla 592 -734 /^m, AR 0,918-1,014.

Poet antenálních senzil na jednotlivých láncích: 3. (1—2), 4.-7. (0),

8.-9. (2-3), 10. (3), 11.-15. (0). Délka makadla 207 -285 /. Senzorium
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nekompaktní, složené z mnoha mlkých jamek. Kusadla ozubená, na jednom
13-15 zoubk. Délka labra 209 -259 /.
Dorzální strana hrudi tmavohndá se svtlejšími ploškami v oblasti humerál-

ních jamek. Kídla irá s jedinou tmavohndou skvrnou, pokrývající pole R2;

bazální pole bez makrotrichií. Kídlo 1,37 —1,93 mm, žilka 0,77 —1,08 mm,
CR 0,564 —0,573. Apikální heben zadních holení z 5 —7 trn. Jedna sperma-

téka, na konci s prstovitým, rzn zahnutým výbžkem.

.1.2.3

Obr. 40. Culicoides stigma. 1 — frontovertex $, 2 — makadlo ?, 3 — spermatéka, 4 — hypopy-

gium, 5 — kídlo $.

<J: Kídlo 1,23-1,61 mm, žilka 0,63-0,83 mm, CR 0,497-0,52. Hypo
pygium: 9. tergum s kratšími rozbíhavými apikolaterálními výbžky, mezi nimi

leží pár vysokých hrbol. 9. sternum s hlubokým trojúhelníkovitým vykroje-

ním. Paramery srostlé, edeagus na konci rozdvojený ve dva rovnobžné prsto-
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vité výbžky. Membrána hypopygia s mnoha setami. Basimery s dlouhým

dorzálním a krátkým, nkdy sotva naznaeným ventrálním výbžkem.

Na místech nesouvisle porostlých listnatými lesy patí tento druh mezi hojné

druhy eledi. Od V do VIII se dvma generacemi v roce, s maximy výskytu

v VI a VIII. Napadá lidi a hospodáská zvíata, pozorováno bylo též sání na

ptácích. Podle Moleva (1955) vektor filarie Onchocerca reticulata srní a jelení

zve, též koní.

Zempisné rozšíení: Velká Británie, Francie, Rumunsko, Dánsko,

stední Evropa, SSSR.

Výskyt v SSR: Na vhodných biotopech po celém území státu.

48. Culicoides (Monoculicoides) parroti KiefFer, 1922

Obr. 41 A

Kieffer, 1922, Arch. Inst. Pasteur Afr. du Nord, 2: 502; Edwards, 1939: 32, 132.

$: Oi lysé, nedotýkají se. Frontovertex asto s píným spodním švem. Délka

tykadla 519—599 //m, AR 0,806—0,933. Poet antenálních senzil na jednotli-

vých láncích: 3. (1), 4.-7. (0), 8. (2), 9.-10. (2-3), 11.-15. (0). Délka

makadla 171 —219 [im. Senzorium kompaktní, ve tvaru mlké jamky. Kusadla

ozubená, na jednom 14—16 zoubk. Délka labra 181 —207 /.
Dorzální strana hrudi svtleji hndá, se zetelnými tmavšími skvrnkami v mís-

tech inzerce set. Kídla irá s jedinou hndou skvrnou, pokrývající pole R2.

Bazální pole bez makrotrichií. Kídlo 1,23 —1,47 mm, žilka 0,65 —0,77 mm,
CR 0,510 —0,528. Apikální heben zadních holení z 5 —6 trn. Jediná sperma-

téka ve tvaru uprosted zaškrceného a zahnutého váku.

(?: Kídlo 1,10-1,25 mm, žilka 0,54-0,61 mm, CR 0,488. Hypopygium:

9. tergum nižší s krátkými rozbíhavými apikolaterálními výbžky, 9. sternum

se širokým mlkým vykrojením, které nedosahuje sted výšky sterna. Paramery

srostlé. Edeagus na konci široce rozdvojený, výbžky asto pekížené. Mem-
brána hypopygia lysá. Basimery s dlouhým dorzálním a krátkým ventrálním

výbžkem, oba jsou siln piblížené a vybíhají ze spoleného základu.

V SSR nepatí mezi masové druhy, sbírán na svtlo rtuové výbojky,

u Lipenské vodní nádrže na hovzím dobytku, v okolí Bratislavy na koních;

od V do VIII. Podle Gucevie (1973) vystupuje v Zakavkazsku do výše 1400 m.

Zempisné rozšíení: Velká Británie, Itálie, SSR, SSSR, Írán, Turec-

ko, s. Afrika.

Výskyt v CSSR: Zjištn na mnoha lokalitách, nap. Lipno, Mnichova Lehota, Bratis-

lava, Sobrance aj.
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49. Culicoides (Monoculicoides) helveticus Callot, Kremer et Deduit, 1962

Obr. 41

Callot, Kremer a Deduit, 1962: 164; Gucevi, 1973: 230.

9: Oi lysé, nedotýkají se. Délka tykadla 593—638 (xm, AR 1,02—1,12. Poet antenálnich

senzil na jednotlivých láncích: 3. (0-1), 4.-5. (0), 6. (0-1), 7. (1), 8.-9. (2), 10. (2-3),

11.— 15. (0). Délka makadla 204— 231 [. Senzorium nekompaktní, složené z nkolika ml-
kých jamek.

Dorzálni strana hrudi šedavá se temi podélnými hndými pruhy. Kídla irá s jedinou

svtle hndou skvrnou, pokrývající pole R2. Kídlo 1,31—1,42 mm, žilka 0,75—0,82 mm,
GR 0,574— 0,580. Apikální heben zadních holení z 5 trn. Jedna okrouhlá spermatéka

s krátkým prstovitým výbžkem na konci, podobná jako u stigma.

Obr. 41. A — Culicoides parroti,jr. 41. A — Culicoides parroti, — . helvetwus. 1 — frontovertex 9, 2 — makadlo ?, 3 -

spermatéka, 4 — hypopygium. (Mítko neplatí pro B4; B2 a B4 podle Kreniera 1965.)

<J: Hypopygium: 9. tergum s kratšími apikolaterálními výbžky, mezi nimiž je pár ze-

telných hrbol, 9. sternum bez vykrojeni na distálním okraji. Paramery srostlé, edeagus s té-m rovnobžnými rameny, stední výbžek na konci rozdvojený. Membrána hypopygia

bez set. Basimery s dlouhým dorzálním a krátkým ventrálním výbžkem.
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Biologie ekologie jen málo známa, na území SSSR byly samice sbírány s tla lovka
a'zvirat.

Zempisné rozšíení: Široce rozšíený druh, avšak konkrétní údaje z Evropy chybjí.

Zasahuje daleko na východ (Irkutsk), na sever do Karélie, západn do Francie a jižn do

Kazachstánu. Ve Švýcarsku byl sbírán až do výše 1 300 m.

Výskyt v SSR: Zatim nezjištn, ale jeho výskyt zde je velmi pravdpodobný.

5. podrod Av a iti a Fox, 1955

Fox, 1953, Journ. Agr. Univ. Puerto Rico, 39: 218.

Typ podrodu: Ceratopogon obsoletus Meigen, 1818

?: Složené oi se dotýkají, nad lžkem sety v horní ásti frontovertexu není

horní píný šev. Senzorium na 3. i. makadel kompaktní, ve tvaru jamky.

Antenální senzily na 3. a 11. —15. i. tykadel. Kídla se spíše difúzní kresbou,

makrotrichie soustedné v apikální tetin. Pole R2 dvoubarevné, bazální

ást tmavá, apikální svtlá. Dv spermatéky.

(J: 9. tergum bez apikolaterálních výbžk (jen u chiopterus dva nízké široké

výbžky, vzniklé konkávním vykrojením terga). Basimery s dlouhým, štíhlým,

obloukovit zahnutým ventrálním výbžkem, stední výbžek edeagu obvykle

štíhlý a nízký.

50. Culicoides (Avaritia) chiopterus (Meigen, 1830)

Obr. 42 A

Meigen, 1830, Syst. Beschr., 6: 263 {Ceratopogon); amoenus Winnertz, 1852, Linn. Ent.,

6: 35 {Ceratopogon); Edwards, 1939: 45, 143; Kremer, 1965: 188; Jamnback, 1965, N. Y.

State Mus. Sei. Service, Bull., 399: 50; dobyi Callot et Kremer, 1969, Bull. Soc. Pathol.

Exot., 62:610.

$: Oi lysé anebo s jemnými, málo zetelnými setami, dotýkají se. Délka ty-

kadla 350—515 /, AR 0,933 — 1,158. Poet antenálních senzil na jednotli-

vých láncích: 3. (2-3), 4.-10. (0), 11. (1), 12. (0-1), 13.-14. (1), 15.

(1—2). Délka makadla 115— 190 /. Senzorium kompaktní, vzácn složené

ze 2 i 3 jamek. Kusadla ozubená, na jednom 11—14 zoubk. Délka labra

110-160 /^m.

Na hrudi pi zadním okraji mesonota tmavá skvrna, vpedu rozdvojená.

Kídla svtlá s málo zetelnými skvrnami, obvykle jsou viditelné jen dv
svtlejší skvrny pi pedním okraji. Makrotrichie na kídle jen v apikální tvr-

tin, asto soustedné jen pi vrcholu kídla, bazální pole bez makrotrichií.

Kídlo 0,8-1,3 mm, žilka 0,48 -0,79 mm, CR 0,59 -0,63. Apikální heben
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zadních holení z 5 —6 trn. Dv nestejn velké vajíkovité až hruškovité sper-

matéky se zetelným krkem.

S: Kídlo 1,03-1, 16mm, žilka 0,613-0,668, CR 0,570-0,590.-
pygium: 9. tergum na konci se dvma širokými výbžky, vzniklými konkávním

vykrojením. 9. sternum se širokým vykrojením, dosahujícím do stedu sterna.

Stední výbžek edeagu jen málo pesahuje zahnuté konce paramer, membrána

hypopygia bez set. Oi s jemnými setami.

Aktivn napadá lovka a hospodáská zvíata. V našich podmínkách ve

dvou až tech generacích v roce; první jedinci se objevují již poátkem V,

dále až do IX, s maximem výskytu v VI.

Zempisné rozšíení: Holarktický druh.

Výskyt v SSR: Široce rozšíený druh, nap. Šumava (Uhlíkov), Pernek, Vrbovcc,

Eubocha, Veliná, Nízké Tatry, Šáhy, Sobrance, Kral'ovsky Chlmec, Remetské Hámre aj.

Obr. 42. A — Culicoides chiopterus, — dewulfi. 1 — frontovertex ?, 2 — makadlo $,3 —
spermatéky, 4 — hypopygium.

51. Culicoides (Avaritia) dewulfi Goetghebuer, 1936

Obr. 42

Goetghebuer, 1936, Bull. Ann. Soc. Ent. Belg., 76: 320; pseudochiopterus Downes et Kettle,

1952, Pro. R. Ent. Soc. London (B), 21: 67; Campbell a Pelham-Clinton, 1960: 260; Kre-

mer, 1965: 190.
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?: Oi lysé, dotýkají se. Délka tykadla 530 [im, AR 1,041. Poet antenálních

senzil na jednotlivých láncích: 3. (3), 4. —10. (0), 11. —15. (1). Délkamakadla
184 (xm. Senzorium kompaktní, ve tvaru stedn hluboké jamky. Kusadla

ozubená, na jednom 16 zoubk. Délka labra 193 (xm.

Dorzální strana hrudi šedavá, nkdy se zelenkavým nádechem, ped štítkem

se dvma tmavšími, zeteln izolovanými skvrnami. Kídla skvrnitá, bazální

pole bez makrotrichií. Kídlo 1,22 mm, žilka 0,695 mm, CR 0,57. Apikální

heben zadních holení z 5 trn. Dv spermatéky výrazn rozdílné velikosti,

se zetelným krkem.

S: Kídlo 1,06 mm, žilka 0,607 mm, CR 0,57. Hypopygium: 9. tergum

bez apikolaterálních výbžk, 9. sternum se širokým vykrojením, dosahujícím

do stedu výšky sterna. Stední výbžek edeagu vyšší než zahnuté konce

paramer. Ramena edeagu vytváejí vysoký podkovovitý útvar, spojený v ba-

zální ásti pínou spojkou. Membrána hypopygia s mnoha setami. Basimery

s kratším dorzálním a dlouhým, obloukovit zahnutým ventrálním výbžkem,
podobn jako u ostatních stedoevropských druh podrodu Avaritia.

Celkov ídký druh, v SSR sbíraný jen na svtlo rtuové výbojky, a podle

dat sbru (V, VIII) lze soudit na dv až ti generace v roce.

Zempisné rozšíení: Velká Británie, Francie, Belgie, CSSR, SSSR
(Estonsko, Ukrajina, Zakavkazsko a Krasnojarská oblast).

Výskyt v SSR: Zjištn zatím jen na dvou lokalitách na Slovensku, Baka a Uli.

52. Culicoides (Avaritia) abchazicus Džafarov, 1964

Obr. 43 A

Džafarov, 1964: 263; Gucevi, 1973: 109.

?: Oi lysé, dotýkají se. Délka tykadla 589 -643 [, AR 1,074-1,136.
Poet antenálních senzil na jednotlivých láncích: 3. (3—4), 4. —10. (0),

11.-13. (1), 14. (1-2), 15. (2). Délka makadla 192 -230 (. Senzorium
ve tvaru velké, stedn hluboké jamky. Kusadla ozubená, na jednom 13—14
zoubk. Délka labra 181—210 (xm.

Dorzální strana hrudi tmavošedá, bez zetelné kresby. Kídla skvrnitá,

jejich apikální tetina je na rozdíl od ostatních druh podrodu Avaritia po-

krytá hustými makrotrichiemi, bazální pole bez makrotrichií. Kídlo 0,89 až

1,33 mm, žilka 0,55-0,795 mm, CR 0,599-0,617. Apikální heben
zadních holení z 5 —6 trn. Dv vajíkovité až hruškovité spermatéky s krát-

kým krkem.
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S: Kídlo 1,18 -1,52 mm, žilka 0,69-0,91 mm, CR 0,585-0,603.

Hypopygium: 9. tergum nižší, bez apikolaterálních výbžk, 9. sternum

se širokým trojúhelníkovitým vykrojením, pesahujícím hloubkou polovinu

výšky sterna. Paramery zahnutými konci nepatrn pevyšují stední výbžek

edeagu. Ramena edeagu vytváejí podkovu, jejíž výška se rovná šíce pi
bázi. Membrána hypopygia bez set. Basimery s krátkým dorzálním a dlou-

hým ventrálním výbžkem.

Charakteristický druh pro výše položené oblasti jehlinatých les, podle

Džafarova (1964) napadá lovka. Materiál z CSSR pochází vesms ze

sbr na svtlo rtuové \'ýbojky, pravdpodobn dv generace v roce, od

V do VII.

Zempisné rozšíení: SSSR (Gruzie) a CSSR.

Výskyt v CSSR: Nap. Orava, chata Zverovka a okoli, Bobrovec, Vrátná dolina.

53. Culicoides (Avaritia) obsoletus (Meigen, 1818)

Obr. 43

Meigen, 1818, Syst. Beschr., 1: 73 {Ceratopogon) ; varius Winnertz, 1852, Linn. Ent., 6: 35

(Ceratopogon) ; lacteinervis Kieffer, 1919: 47; concitus Kieffer, 1923, Ann. Soc. Sei. Bruxelles,

42: 71 ; Downes a Kettle, 1952, Pro. R. Ent. Soc. London (B), 21 : 62; Mirzaeva, 1965, Tr.

Biol. Inst. SO AN SSSR, 1: 25; Jamnback, 1965, N. Y. State Mus. Sei. Service, Bull., 399:

84.

?: Oi lysé, dotýkají se. Délka tykadla 470-647 fxm, AR 1,044-1,186.

Poet antenálních senzil na jednotlivých láncích: 3. (3), 4. —10. (0), 11.

(0-1), 12.-13. (1), 14. (2), 15. (2-3). Délka makadla 154-200 (.
Senzorium kompaktní, ve tvaru malé jamky. Kusadla ozubená, na jednom
13—16 zoubk. Délka labra 142— 176 (.

Dorzální strana hrudi šedohndá, od štítku vybíhá smrem dopedu tmavší,

na konci obvykle hluboce rozdvojená skvrna. Kídla skvrnitá, bazální1
bez makrotrichií. Kídlo 0,95 -1,36 mm, žilka 0,55 -0,84 mm, CR 0,584

až 0,630. Apikální heben zadních holení z 5 trn. Dv pibližn stejn velké

vajíkovité spermatéky s krkem.

: Kídlo 1,2 -1,43 mm, žilka 0,7 -0,9 mm, CR 0,572-0,622. Hypo-

pygium: 9. tergum bez apikolaterálních výbžk, 9. sternum s hlubokým

úzkým vykrojením ve tvaru slzy. Zahnuté konce paramer pesahují výšku

stedního výbžku edeagu jen nepatrn, ramena edeagu vytváejí podkovu

vyšší, než je její šíka pi bázi. Membrána hypopygia bez set. Basimery s krát-

kým dorzálním a dlouhým ventrálním výbžkem.
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Aktivní hematofág, saje na lidech a hospodáských zvíatech vetn do-

bytka, penaše filarie Onchocerca reticulata. Patí mezi masov se vyskytující

druhy. Polyvoltinní druh s dlouhou dobou výskytu od IV do X.

Zempisné rozšíení: Holarktický druh.

Výskyt v SSR: Po celém území od nížin až po pásmo kosodeviny, v nejvyšších po-

lohách pi horní hranici jehlinatých les, nkdy spolu s druhem C. abchazicus.

Obr. 43. A — Culicoides abchazicus, — . obsoletus. 1 — frontovertex $,2 — makadlo $, 3

spermatéky, 4 — hypopygium.
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54. Culicoides (Avaritia) scoticus Downes et Kettle, 1952

Obr. 44

Downes a Kettle, 1952, Pro. R. Ent. Soc. London (B), 21 : 65; Campbell a Pelham-Clin-

ton, 1960: 264; Gucevi, 1973: 104.

$: Oi lysé, dotýkají se. Délka tykadla 515-621 [xm, AR 1,187-1,257.

Poet antenálních senzil na jednotlivých láncích: 3. (3—4), 4. —10. (0),

11.-13. (1), 14. (1-2), 15. (2-3). Délka makadla 161-203 iim. Senzorium

kompaktní, ve tvaru malé hlubší jamky, její hloubka se rovná prmru ústí.

Kusadla ozubená, na jednom 11—15 zoubk. Délka labra 152— 185 (xm.

Dorzální strana hrudi šedohndá s podobn utváenou skvrnou ped štít-

kem jako u obsoletus. Kídla skvrnitá, kresba kontrastnji oddlená od pod-

kladu než u C. obsoletus. Bazální pole bez makrotrichií. Kídlo 1,05—1,41 mm,
žilka 0,62 -0,87 mm, CR 0,583 -0,625. Apikální heben zadních holení

ze 4-6 trn. Dv vajíkovité spermatéky se zetelným krkem, pibližn

stejn velké.

.1.2.3

3

Obr. 44. Culicoides scoticus. 1 — frontovertex ?, 2 — makadlo ?, 3 — spermatéky, 4

pygium.

hypo-

S: Kídlo 1,23-1,44 mm, žilka 0,71 -0,85 mm, CR 0,575-0,613.

Hypopygium: 9. tergum bez apikolaterálních výbžk, 9. sternum rozdlené

úzkým, štrbinovitým záezem na dv poloviny. Konce paramer pesahují

výšku stedního výbžku edeagu, který je nízký a silný. Ramena edeagu vy-

tváejí podkovu, jejíž šíka pi bázi je vtší než výška. Bazální ást basimer

velmi široká, dorzální výbžek krátký, ventrální silný a delší. Membrána hy-

popygia bez set.
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Ekologie biologie druhu je doposud jen málo známa, dosplci se vyskytují

od V do IX, pravdpodobn ve dvou až tech generacích v roce. Materiál

v CSSR byl sbírán na svtlo rtuové výbojky, na CO2 i na hostitelích.

Zempisné rozšíení: Velká Británie, Francie, Itálie, Polsko, CSSR,
Rumunsko a SSSR.

Výskyt v CSSR: Zjištn na více lokalitách, nap. Veselí n. Luž., Dobrá Voda a Nový
Svt na Šumav, Orava, Karlov,Jurský Šúr u Bratislavy, Bojnice, Murá, Kral'ovsky Chlmec,
Boany aj.

6. podrod Culicoides s. str.

$: Složené oi se dotýkají, horní píný šev nad lžkem sety v horní ásti

frontovertexu vyvinutý. Senzorium na 3. i. makadel nekompaktní, složené

z mnoha drobných mlkých jamek. Antenální senzily na 3. a 11.— 15. i.

tykadel, vzácn též na nkterém z bazálních lánk (4. —10.). Kídla skvrnitá,

kresba obvykle kontrastn oddlená od podkladu. Pole R2 dvoubarevné,

bazální ást tmavá, apikální svtlá. Dv spermatéky.

(J: 9. tergum asto nízké a široké, apikolaterální výbžky krátké a sbíhavé.

Basimery s dorzálním a ventrálním výbžkem, oba výbžky jsou obvykle

stejn dlouhé. Stední výbžek edeagu štíhlý a vyšší. Basimera na vnitní

stran nad ventrálním výbžkem se skupinou tvrdých set, uložených nkdy na

zetelné vyvýšenin.

55. Culicoides (s. str.) pulicaris (Linné, 1758) — Pakomárec bleší

Obr. 45, 46

Linné, 1758, Syst. Nat., 1 : 603 (Culex) ; Downes a Kettle, 1952, Pro. R. Ent. Soc. London
(B), 21: 69; Arnaud, 1956: 125; Campbell a Pelham-Clinton, i960: 275; Kremer, 1965:

195.

?: Oi lysé, dotýkají se. Délka tykadla 659-957 pim, AR 1,023-1,101.

Poet antenálních senzil na jednotlivých láncích: 3. (3—4), 4.-9. (0),

10. (0-1), 11.-13. (1-2), 14. (3-4), 15. (4-5). Délka makadla 211 až

374 (j,m. Senzoriumnekompaktní, složené asto ze2 —4 velkých mlkých jamek

a vtšího potu drobných jamek. Kusadla ozubená, na jednom 14 — 18 zoubk.
Délka labra 197-314 [.

Dorzální strana hrudi šedavá s velmi promnlivou kresbou z hndých
skvrn, uložených uprosted pi pedním okraji a po stranách. Kídla skvrnitá,

v kubitálním poli hndá skvrna, která je jen v»lmi vzácn málo zetelná.
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Bazální pole bez makrotrichií. Kídlo 1,24-2,15 mm, žilka G 0,76-1,32
mm, CR 0,594—0,619. Apikální heben zadních holení z 5—6 trn. Dv
vajíkovité až hruškovité spermatéky s krkem.

(?: Kídlo 1,48-1,8 mm, žilka 0,85 -1,07 mm, CR 0,578-0,598.
Hypopygium: 9. tergum se sbíhavými apikolaterálními výbžky, 9. sternum

Obr. 45. Culicoides pulicaris $. I — frontovertex, 2 — makadlo, 3 — spermatéky, 5 — kídlo.
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se širokým mlkým vykrojením. Konce paramer zahnuté o 180°. Edeagus

úzký a vysoký, stední výbžek málo pesahuje anebo je stejn vysoký jako

zahnuté konce paramer. Membrána hypopygia bez set. Basimery s dorzálním

a ventrálním výbžkem, ventrální je více nebo mén zahnutý smrem ke

konci edeagu.

Obr. 46. Culicoides pulicaris cj. 4 — hypopygium, — kídlo.

Masov se vyskytující druh, napadá lovka a hospodáská zvíata. Velmi

poetné jsou populace ve stedních polohách, hlavn v oblastech nesouvisle

porostlých listnatými lesy. V teplých nížinných oblastech státu idší, zde .-
hr2iztn.\ . punctatus . V našich podmínkách 2 až 4 generace v roce.

Zempisné rozšíení: Tém celá palearktická oblast.

Výskyt v CSSR: Na vhodných lokalitách po celém území.

Poznámka. Samec pulicaris ]q tžko odlišitelný od druh C. punctatus,

lupicaris a C. delta, hlavn pokud se jedná o ojedinlé exempláe; rozlišovací

znaky (nap. kresba kídla) jsou patrnjší, je-li dispozici na srovnání bohatší

materiál z jedné lokality. Jelikož se jedná vtšinou o masov se vyskytující
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druhy, lze získat nap. sbrem na svtlo rtuové výbojky vtší srovnávací

materiál místní populace. rozlišení druh na daném biotopu lze použít

rovnž znak na hypofaryngeálním skeletu larev 4. instaru.

56. Culicoides (s. str.) halophilus Kieffer, 1924

Obr. 47

Kieffer, 1924, Arch. Inst. Pasteur Algérie, 2: 404; biclavatus Kieffer, 1924, Bull. Soc. Hist-

Nát. Moselle, 30: 14; pulicaris var. Edwards, 1926, Trans. Ent. Soc. London, 74: 406;

pulicaris var. Edwardsi Goetghebuer, 1933, Flieg, pal. Reg., 77, 13a, p. 46; Edwards, 1939:

47, 144; Campbell a Pelham-Clinton, 1960: 278; Kremer, 1965: 201.

?: Oi lysé, dotýkají se. Délka tykadla 636-759 {^m, AR 0,920-1,097.

Poet antenálních senzil na jednotlivých láncích: 3. (4—5), 4.-7. (0),

8. (0-1), 9. (0), 10. (0-1), 11.-13. (1), 14.-15. (2-3). Délka makadla

218—269 [Jim. Senzorium nekompaktní, složené z 5 —8 vtších mlkých jamek

a ojedinlých malých jamek. Kusadla ozubená, na jednom 14 — 17 zoubk.

Délka labra 190-232 [.
Dorsum hrudi šedavé bez zetelné kresby, jen vzácnji s tmavšími hndavými

skvrnami. Kídla se svtlými skvrnami na tmavém podklad, pole Mi se 3

svtlými skvrnami. Bazální pole bez makrotrichií. Kídlo 1,35— 1,73 mm,
žilka 0,79— 1,05 mm, CR 0,569—0,617. Apikální heben zadních holení

z 5 —7 trn. Dv pibližn stejn velké, okrouhlé až slab vajíkovité sperma-

téky s krkem.

3\ Kídlo 1,30-1,41 mm, žilka 0,69-0,79mm, CR 0,529-0,561.

Hypopygium: Zadní okraj 9. terga mezi sbíhavými apikolaterálními výbžky

rovný, 9. sternum se širokým mlkým vykrojením. Konce paramer zahnuté

o mén než 180°, stejn vysoké jako stední výbžek edeagu. Edeagus vysoký,

v míst dotyku ramen nasedá široký základ stedního výbžku. Membrána
hypopygia bez set, basimery s dorzálním a krátkým ventrálním výbžkem,

nad kterým je skupina tuhých set.

Podle Gucevie (1973) napadá lovka; materiál z SSR byl sbírán na

svtlo rtuové výbojky a v jednom pípad (Bratislava —Petržalka) s koní.

Spíše ídký druh, se 2 —3 generacemi od VI do IX.

Zempisné rozšíení: Velká Británie, Norsko, Dánsko, Francie, Itálie,

Polsko, SSR, SSSR.

Výskyt v SSR: Nap. okolí Bratislavy, Šáhy, Mnichova Lehota aj.
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Obr. 47. Culicoides halophilus. 1 — frontovertex $,2 — makadlo ?, 3 — spermatéky, 4 — hy-

popygium, 5 — kídlo $,6 — kídlo cj.

57. Culicoides (s. str.) punctatus (Meigen, 1804)

Obr. 48

Meigen, 1804, Klass., 1: 29 {Ceratopogon)
;
punctata Latreille, 1809, Gen. Crust. Ins., 4:

252; Downes a Kettle, 1952, Pro. R. Ent. Soc. London (B), 21: 70; Campbell a Pelham-

-Clinton, 1960: 277; Kremer, 1965: 199.
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?: Oi lysé, dotýkají se. Délka tykadla 595-800[j.m, AR 1,045-1,182.
Poet antenálních senzil na jednotlivých láncích: 3. (3—4), 4.-6. (0),

7. (0-1), 8.-9. (0), 10. (0-1), 11. (1), 12.-13. (1-2), 14. (2-3), \5.

(3—4). Délka makadla 203— 262[;.m. Senzorium nekompaktní, složené z 2

až 4 vtších a nkolika menších mlkých jamek. Kusadla ozubená, na jednom
14 — 17 zoubk. Délka labra 185—235 y.m.

Dorzální strana hrudi šedavá se slab vyvinutou tmavší hndavou kresbou,

Obr. 48. Culicoides punctafus. I — frontovertex ?, 2 — makadlo V, 3 — spermatéky, 4 — hy-

popygium, 5 — kidlo '? , 6 — kídlo q.
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složenou ze dvou menších trojúhelníkovitých skvrn po stranách, mezi nimi pi
pedním okraji nkdy další skvrna. Kídla skvrnitá, bazální pole bez makro-

trichií. Kídlo 1,23-1,84 mm, žilka 0,71 -1,11 mm, CR 0,559-0,605.

Apikální heben zadních holení z 5—7 trn. Dv okrouhlé až vajíkovité

spermatéky se zetelným krkem, nestejné velké.

S: Kídlo 1,34-1,57 mm, žilka 0,75-0,90 mm, CR 0,563-0,590.

Hypopygium stavbou velmi podobné jako u druhu pulicaris.

punctatus patí mezi masové druhy, saje na lovku a hospodáských zví-

atech. Od nížin po hranici jehlinatých les od IV do konce IX.

Zempisné rozšíení: Velká Británie, Francie, Itálie, Dánsko, Polsko,

SSR, Rumunsko. Rozšíený i v dalších zemích v palearktické oblasti, ale

bžn zamován s druhem C. pulicaris.

Výskyt v SSR: Hojný na vhodných biotopech po celém území.

58. Cuiicoides (s. str.) delta Edwards, 1939

Obr. 49

Edwards, 1939: 48, 145; Campbell a Pelham-Clinton, i960: 271; Gucevi, 1973: 113.

?: Oi lysé, dotýkají se. Délka tykadla 857-871 pim, AR 1,064-1,10.

Poet antenálních senzil na jednotlivých láncích: 3. (3—4), 4.-6. (0),

7. (0-1), 8. (0), 9.-10. (0-1), 11.-13. (2), 14.-15. (4-5). Délka makadla

297— 313(;.m. Kusadla ozubená, na jednom 15—16 zoubk. Délka labra

272 -278 {im.

Dorzální strana hrudi šedavá s tmavohndou kresbou v pední ásti meso-

nota, tvoenou temi velkými trojúhelníkovitými, navzájem spojenými

skvrnami, z nichž dv leží po stranách, jedna uprosted. Kídla skvrnitá,

bazální pole bez makrotrichií. Kídlo 1,86 — 1,90 mm, žilka 1,17—1,18

mm, CR 0,621—0,633. Apikální heben zadních holení z 5—6 trn. Dv
okrouhlé až vajíkovité spermatéky, pibližn stejné velikosti, s krkem.

S: Kídlo 1,72 -1,75 mm, žilka 1,05 -1,08 mm, CR 0,610-0,614.

Stavba hypopygia je dosti podobná jako u druhu pulicaris, jen konce para-

mer jsou obvykle rovné, zatímco u C. pulicaris zahnuté o 180°.

Ekologie a biologie druhu je zatím jen málo známa, ve Velké Británii byl

sbírán na koních. Materiál z SSR pochází vesms ze sbr na svtlo rtuové

výbojky ze VII.

Zempisné rozšíení: Velká Británie, SSR, SSSR.

Výskyt v SSR: Zatím zjištn jen v horských oblastech a vyšších polohách Muráné
a Nízkých Tater (Hiadel', ertovica).
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Obr. 49. Cidicoides delta. 1 — frontovertex ?, 2 — makadlo ?, 3 — spermatéky, 4 — hypo-
pygium. 5 — kídlo ?, G — kídlo t^.
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59. Culicoides (s. str.) lupicaris Downes et Kettle, 1952

Obr. 50

Downes a Kettle, 1952, Pro. R. Ent. Soc. London (B), 21 : 76; Campbell a Pelham-CIin-

ton, 1960: 272; Kremer, 1965: 204.

?: Oi lysé, dotýkají se. Délka tykadla 776 -824 [, AR 1,091-1,126.

Poet antenálních senzil na jednotlivých láncích: 3. (3—4), 4.-10. (0),

11.-13. (1-2), 14. (3-4), 15. (4-5). Délka makadla 256-295pLm. Sen-

zorium nekompaktní, složené z více drobných mlkých jamek. Kusadla ozu-

bená, na jednom 15—17 zoubk. Délka labra 231 —276 [j.m.

Obr. 50. Culicoides lupicaris. 1 — frontovertex 9, 2 — makadlo ?, 3 — spermatéky, 5 — kídlo $.

Dorzální strana hrudi šedavá s tmavohndou kresbou jako u delta.

Kídla skvrnitá, bazální pole bez makrotrichií. Kídlo 1,33— 1,79 mm, žilka

0,82-1,11 mm, CR 0,612-0,629. Apikální heben zadních holení ze

4—6 trn. Dv vajíkovité až hruškovité spermatéky s krkem, pibližn

stejn velké.
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(J: Stavba hypopygia tém shodná jako u druhu pulicaris.

Poznámka. Samice druhu lupicaris jsou dobe odlišitelné hodnotou

AR a CR a zbarvením kídel. Rozlišení samce od druh delta, C. pulicaris

a punctatus je zatím problematické. Podle nkterých autor, nap. podle

Gucevie (1973), je C. lupicaris synonymem druhu C. delta. Všechny uvedené

druhy se zatím nejlépe rozliší podle larev 4. instaru.

Zempisné rozšíení: Konkrétní údaje jsou zatím z Velké Británie,

Francie a CSSR.

Výskyt v CSSR: Zatím zjištn jen v horských oblastech Nízkých Tater (Hiad, er-
tovica) v VI a VII.

60. Culicoides (s. str.) fagineus Edwards, 1939

Obr. 51

Edwards, 1939: 147; Campbell a Pelham-Clinton, i960: 268; Kremer, 1965: 212.

?: Oi lysé, dotýkají se. Délka tykadla 764-889 [xm, AR 1,025-1,146.

Poet antenálních senzil na jednotlivých láncích: 3. (4), 4. —10. (0), 11. —13.

(0-1), 14. (3), 15. (2-3). Délka makadla 244-274 [xm. Senzorium ne-

0,1mm

Obr. 51. Culicoides fagineus . 1 — frontovertex ?, 2 — makadlo $,3 — spermatéky, 4 — hy-

popygium, 5 — kídlo ?.
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kompaktní, složené z mnoha drobných, vtšinou stejn velkých mlkých jamek.

Kusadla ozubená, na jednom 15—18 zoubk. Délka labra 220—254 [xm.

Dorzální strana hrudi svtle hndá až žlutá, v pední ásti asto se dvma
vtšími tmavšími skvrnami. Kresba kídla kontrastn oddlená od žlutavého pod-

kladu, bazální pole bez makrotrichií. Kídlo 1,30 — 1,54 mm, žilka 0,84 až

0,95 mm, CR 0,621-0,642. Apikální heben zadních holení z 5—6 trn.

Dv spermatéky vajíkovitého až hruškovitého tvaru, málo rozdílné velikosti,

s krátkým nálevkovitým krkem. Rudimentární spermatéka je dlouhá a vál-

covitá, asto delší než poloviní délka normáln vyvinuté spermatéky.

S: Kídlo 1,43-1,64 mm, žilka 0,86-l,0mm, CR 0,591-0,612. Hy-

popygium : 9. tergum nižší, s nízkými a málo sbíhavými trojúhelníkovitými

apikolaterálními výbžky, apikální okraj mezi výbžky konvexní. 9. sternum

s velmi širokým mlkým vykrojením, které nese ve stedu úzké hlubší vybrání.

Konce paramer zahnuté o 180°, nedosahují vrcholu stedního výbžku edeagu.

Ramena edeagu nízká, stední výbžek pi bázi široký, apikáln zúžený, Basi-

mery nízké a silné, tém po celé vnitní stran porostlé tuhými setami;

dorzální výbžek dlouhý, ventrální krátký a tém nezetelný. Membrána
kypopygia bez set.

Gucevi (1973) pozoroval napadání lidí a vtších zvíat. Larvální vývoj

probíhá v dutinách listnatých strom, asto spolen s larvami komár
Anopheles plumbeus a Aedes geniculatus. Obyvatel listnatých les s jižní resp.

jihozápadní expozicí, v našich podmínkách se 2 —3 generacemi od VI do

VIII. V CSSR sbírán hlavn na svtlo rtuové výbojky.

Zempisné rozšíení: Velká Británie, Francie, Itálie, CSSR, SSSR.

Výskyt v SSR: Zjištn na j. Morav a mnoha lokalitách Slovenska, nap. Pernek,

Kuchya, Jelenec, Topol'cianky, Remetské Hámre aj.

61. Culicoides (s. str.) impunctatus Goetghebuer, 1920

Obr. 52

Goetghebuer, 1920, Mém. Mus. Hist. Nat. Belgique, 8: 55; Edwards, 1939: 49, 145;

Campbell a Pelham-Glinton, 1960: 269; Kremer, 1965: 208.

?: Oi lysé, dotýkají se. Délka tykadla 508 -589 [, AR 0,868-1,033.

Poet antenálních senzil na jednotlivých láncích: 3. (2—3), 4.-10. (0),

11.-13. (0-1), 14.-15. (2-3). Délka makadla 168-197 [xm. Senzorium

nekompaktní, složené z vtšího potu mlkých jamek. Kusadla ozubená,

na jednom 12 — 15 zoubk. Délka labra 145— 176 [xm.

Dorzální strana hrudi jednobarevn hndavá. Kídla skvrnitá, bazální
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pole bez makrotrichií. Kídlo 1,08 — 1,27 mm, žilka 0,65—0,79 mm, CR
0,597—0,632. Apikální heben zadních holení z 5—7 trn. Dv vajíkovité

spermatéky s krkem.

3: Kídlo 1,28 -1,32 mm, žilka 0,74 -0,76 mm, CR 0,57-0,58. Hy-

popygium: 9. tergum se sbíhavými apikolaterálními výbžky, 9. sternum se

širokým trojúhelníkovitým vykrojením, zasahujícím do stedu výšky sterna.

Paramery vysoké a na koncích zahnuté, pesahují výšku stedního výbžku
edeagu. Membrána hypopygia bez set. Basimery na vnitní stran nad krát-

kým ventrálním výbžkem s malou ploškou, pokrytou tvrdými setami.

Obr. 52. Culicoides impunctatus. 1 — frontovertex $,2 — makadlo ?, 3 — spermatéky, 4 — hy-

popygium, 5 — kídlo $.

Saje na lidech a hospodáských zvíatech hlavn v oblastech smíšených

les, kde patí mezi masové druhy. Sbírán rovnž na svtlo rtuové výbojky,

V našich podmínkách nejmén dv generace v roce od V do IX, s maximem
výskytu koncem VI.

Zempisné rozšíení: Velká Británie, Francie, Dánsko, st. Evropa,

Rumunsko a SSSR.

Výskyt v SSR: Po celém území na vhodných biotopech hojný.
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62. Culicoides (s. str.) grisescens Edwards, 1939

Obr. 53

Edwards, 1939: 146; Campbell a Pelham-Clinton, i960: 266; Kremer, 1965: 210.

?: Oi lysé, dotýkají se, velmi vzácn oddlené a spojené krátkým píným
švem. Délka tykadla 654—900 [im, AR 0,97—1,144. Poet antenálních senzil

na jednotli\-ých láncích: 3. (3-4), 4.-9. (0), 10. (0-1), 11.-13. (1-2),
14. (2 —3), 15. (3 —4). Délka makadla 233 —315 [j,m. Senzorium nekompaktní,

složené z více velkých mlkých jamek. Kusadla ozubená, na jednom 14—16
zoubk. Délka labra 205 —285 [j.m.

Obr. 53. Culicoides grisescens. 1 — frontovertex ?, 2 — makadlo $,3 — spermatéky, 4 — hy-

popygium, 5 — kídlo $.
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Dorzální strana hrudi hndá, \tšinou bez kresby, nkdy však s tmavšími

skvrnami pi zadním okraji mesonota tsn ped štítkem. Kídla skvrnitá,

se svtlými skvrnami na tmavém podklad, vzácnji tém celá tmavá, se

skvrnami jen pi pedním okraji a v kubitálním a análním poli. Bazální pole

bez makrotrichií. Kídlo 1,44-2,0 mm, žilka 0,93 -1,30 mm, CR 0,603

až 0,670. Apikální heben zadních holení z 5 —8 trn. Dv vajíkovité sper-

matéky pibližn stejné velikosti, se zetelným krkem.

S: Kídlo 1,58 -1,87 mm, žilka 0,93 -1,1 5 mm, CR 0,600-0,620.

Hypopygium: 9. tergum s krátkými a jen málo rozbíhavými apikolaterálními

výbžky, mezi nimi hrbol pesahující výšku výbžk. 9. sternum se širokým

mlkým vykrojením. Paramery dlouhé, zeteln pesahují výšku edeagu,

jehož stední výbžek je pi bázi ztlustlý, na konci zúžený, prstovitý. Membrá-
na hypopygia bez set. Basimery štíhlé a vysoké, s nestejn dlouhými výbžky,

velmi vzácn jsou oba stejn dlouhé. Vnitní strana basimer je porostlá

silnými setami.

Typický druh smíšených a jehlinatých les, aktivní hematofág, napadá

hlavn vtší hospodáská a divoce žijící zvíata, nap. kon, krávy, srní

a jelení zv. Podle Gucevie (1973) s jednou generací v roce, v našich pod-

mínkách jsou však nejmén dv generace od V do IX, prvá s maximem
výskytu koncem VI, druhá koncem VIII.

Zempisné rozšíení: Velká Británie, Francie, Dánsko, Polsko, CSSR,
Rumunsko, SSSR.

Výskyt v CSSR: Po celém území v oblastech smíšených a jehlinatých les hojný druh.

Bez bližšího systematického zaazení do podrod zstává ze stedoevrop-

ských druh cameroni. Mnohé morfologické znaky, jako nap. pítomnost

antenálních senzil u $ jen na 3. i. tykadel, tvar edeagu a paramer, jediný

výbžek basimer a další, dokazují jeho izolované postavení v rámci evropských

druh.

63. Culicoides cameroni Campbell et Pelham-Clinton, i960

Obr. 54

Campbell a Pelham-Clinton, i960: 222; Albu a Damian-Georgescu, 1969, St. cerc. Biol.

Zool., 21: 307.

?: Oi lysé, nedotýkají se. Délka tykadla 602-622 fxm, AR 1,620-1,700.

Antenální senzily na 3. i. v potu 28—29, další lánky (4. —15.) bez senzil.

Délka makadla 186 — 192 [. Senzorium ve tvaru hluboké jamky, senzily
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nepenívají povrch lánk. Kusadla ozubená, na jednom 15—16 zoubk.
Délka labra 162-185 (zm.

Dorzální strana hrudi jednobarevn tmavohndá, štítek žlutohndý.

Kídla neskvrnitá s hndavým nádechem, bazální pole s makrotrichiemi.

Kídlo 1,30-1,35 mm, žilka 0,78-0,82 mm, CR 0,597-0,619. Apikální

heben zadních holení ze 4 trn. Dv spermatéky, krom jedné rudimentární,

jsou rozdílné velikosti, vajíkovitého tvaru se slab naznaeným krkem.

Obr. 54. Cidicoides cameroni. 1 — fronto\-ertex $,2 — makadlo ?, 3

popygium.

spermatéky, 4 — hy-

^: Kídlo 1,23 mm, žilka 0,68 mm, CR 0,550. Hypopygium: 9. tergum

s rozbíhavými apikolaterálními výbžky a párem ventrolaterálních výbžk,
smujících dovnit. 9. sternum nízké s hlubším vykrojením, membrána
hypopygia se setami. Paramery válcovité, po celé délce pibližn stejn silné.

Edeagus s velmi malým stedním výbžkem. Basimery s jediným výbžkem,
telomery pi bázi bulbusovit zesílené.

Lesní až horský druh, bližší údaje o jeho biologii a ekologii chybjí. V na-

šich podmínkách pravdpodobn s jedinou generací v roce v VII.

Zempisné rozšíení: Velká Británie, Rumunsko, SSR.

Výskyt v SSR: Zjištn v zón jehlinatého lesa v Nízkých Tatrách (Bacúch) a ve Velké

Fate (Vrátná dolina).
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DODATEK

V posledním desetiletí bylo popsáno na základ morfologických znak
dosplce, ne vždy dostaten pesvdiv, nkolik podrod rodu Culicoides.

Teprve po odevzdání rukopisu do tisku uveejnila duchova (1979) práci

o larvách 4. instaru rodu Culicoides, kde potvrdila opodstatnnost nkterých

již díve popsaných podrod. U druh zastoupených ve faun eskoslovenska

se to týká podrod Wirthomyia a Silvaticulicoides.

Podrod Wirthomyia Vargas, 1973

Vargas, 1973, Mosq. News, 33: 112.

Typ podrodu: Culicoides segnis Campbell et Pelham-Clinton, 1960

$: Oi oddlené, kídla neskvrnitá se šedohndavým nádechem, hust
pokrytá makrotrichiemi vetn bazálního pole. Dv svtlé spermatéky ne-

stejn velké, vajíkovitého tvaru, jen s naznaeným krkem. Senzorium

kompaktní, ve tvaru hlubokého váku.

(^: 9. tergum s tenkými prstovitými rovnobžnými apikolaterálními výbžky.

Ventrální a dorzální výbžek basimery stejn dlouhý a rovný. Ramena
edeagu tvoí nízký oblouk, na vrcholu s malým stedním výbžkem.

Z našich druh patí do tohoto podrodu segnis a C. reconditus.

Podrod Silvaticulicoides Gluchova, 1972

Gluchova, 1972, Probl. parazit. Tr. 7 naun. konf. parazit. USSR (Kiev), 1: 214.

Typ podrodu: Ceratopogon fascipennis Staeger, 1839

$: Oi oddlené, jen vzácn se dotýkají (nkteí jedinci C. fascipennis).

Kídla šedohndá, skvrnitá, se 2 až 6 svtlejšími skvrnami. Dv tmavé, siln

sklerotizované spermatéky nestejn velké, se zetelným krkem. Makrotrichie

pokrývají vtší ást kídla, jen vzácn i v bazálním poli {C. fascipennis) . Sen-

zorium kompaktní anebo nekompaktní, v podob jedné i více nehlubokých

jamek. Antenální senzily na 3. a 11.— 15. lánku, AR menší než 1,30, oby-

ejn 1,10-1,20.

(J: 9. tergum s rozbíhavými anebo rovnobžnými apikolaterálními výbžky,

asto kónického tvaru. Vykrojení 9. terga mezi apikolaterálními výbžky
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hluboké, nkdy dosahuje tetiny jeho výšky. Distální konce paramer silné

a spíše tupé, ne tenké a niovité. Membrána hypopygia se šttinkami.

Z našich druh sem patí achrayi, pallidicornis, fascipermis a siib-

fasciipennis. Nkterými znaky dosplce i larvy 4. instaru je blízký podrodu
Silvaticulicoides rovnž dispersus, ten však má jinak uspoádané antenální

senzily.

Druhy obou podrod Wirthomyia a Silvaticulicoides jsou v klíi a v systema-

tické ásti zaazeny do podrodu Oecacta. Dalším studiem se však ukázalo, že se

jedná o podrod, který je svým nízkým stupnm homogenity diagnostických

znak nesrovnatelný s ostatními podrody. Pesvdivé dkazy o oprávnnosti

vylenní nkterých skupin druh do samostatných podrod pineslo práv
studium larev 4. instaru.

Studium larev eledi Ceratopogonidae (duchova 1977, 1979) potvrdilo

i nkteré další otázky vyšší klasifikace eledi na úrovni podeledí a trib:

a) Opodstatnnost podeledi Palpomyiinae, na rozdíl od systému Wirtha

a kol. (1974), který triby a rody sem patící zaadil do podeledi Ceratopogo-

ninae.

b) Neopodstatnnost slouení podeledí Forcipomyiinae a Dasyheleinae, jak

provedl ve svém systému Remm (1975).

c) Opodstatnnost povýšení podeledi Leptoconopinae na samostatnou ele
Leptoconopidae.

d) Opodstatnnost tribu Culicoidini, na rozdíl od Remma (1975), který slouil

tento tribus s tribem Ceratopogonini. Rada larválních znak ukazuje dávnou
divergenci uvedených trib.
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2. eledSIMULIIDAE - Muchnikovití

CHARAKTERISTIKA ELEDI

Dosplé muchniky, lidov „tipky", „komárci" apod., jsou drobné, bolestiv

bodající mušky o délce tla 2 —5 mm. Od ostatních dvoukídlých podádu
Nematocera se liší pedevším siln vyvinutou a na hbetní stran nápadn
vyklenutou stedohrudí, pomrn krátkými, 9 — lllánkovými tykadly a dlou-

hým ochlupením terga 1. abdominálního lánku. Nohy jsou krátké, jejich

jednotlivé lánky zavalité. Zilnatina kídel je znan redukována. Pi bžném
pohledu se tato Nematocera podobají spíše nkterým zástupcm krátkorohých

(obr. 55, 56).

Obr. 55. Odagmia ornata S — muchnika zdobená, pohled shora.
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v porovnání s jiným hematofágním hmyzem je mžeme oznait jako dotr-

njší. S neobyejnou vytrvalostí obletují koist, dokud nenaleznou vhodné

místo bodnutí. asto se stává, že pi tchto náletech vletí do oka, dutiny ústní,

do nosních otvor i do ucha. Domácí zvíata jimi mohou být natolik vy-

dráždna, že zdivoí a zatoulají se z místa pastvy. lovk je jimi znepokojo-

ván pi práci i rekreaci ve volné pírod. Na rozdíl od komár nenapadají

však svého hostitele nikdy v interiéru. Jejich vývojová stadia žijí tém vý-

lun v tekoucích vodách, zcela výjimen pouze ve vlhkém prostedí.

Obr. 56. Odagmia ornata ? — muchnika zdobená, pohled ze strany.

MORFOLOGIE

Vajíko

Vajíko (obr. 57) muchniek je nesoumrné. Pi pohledu z boku má obrys

nepravidelného trojúhelníku se zaoblenými vrcholy. Pi pohledu shora má
tvar pibližn oválný. Jeho délka mí okolo 0,30 mm, nejvtší šíka okolo

0,15 mm a hloubka asi 0,18 mm. Podle Daviese a Petersona (1956) možno
charakterizovat vajíka rzných druh indexem

L

W + D,

kdeL = délka, W = šíka a D = hloubka vajíka.

Chitinózní chorion má u erstv nakladených vajíek svtle okrovou barvu.

Bhem embryonálního vývoje postupn tmavne, takže ped líhnutím larvy

je hndý až ernohndý. Povrch choria je zcela hladký a lesklý a s výjimkou

mikropyle bez povrchových struktur.

Vajíka jsou kladena spolu s lepkavou bílkovinnou hmotou, která ve vod
tuhne a vytváí v podob vláknitého až mázditého pouzdra terciární vajený

obal. Pouzdra se navzájem slepují a pichycují vajíka celé snšky v jedno-
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vrstevných nebo vícevrstevných nakupeních na \lhké nebo ve vod ponoené
pedmty. V jedné snšce bývá 30 —900, nejastji 200 —500 vajíek. Poet
vajíek v jedné snšce bývá charakteristický pro jednotlivé druhy.

Obr. 57. Vajíka muchniek. A — vajíka s blanitými pouzdry' pi velkém zvtšení, — zp-
sob promování, — snšky vajíek na listu traviny.

Larva

Stadium larvy se vyvíjí pes 5 —8 morfologicky odlišných instai. Pro první

instar je charakteristický vajený zub, umístný uprosted temene hlavy.

Pro urování druh volíme larvy posledního instaru tsn ped kuklením,

oznaované jako prepupy (obr. 58 A, B). U tohoto vývojového stadia nalézáme

krom pln rozvinutých znak larvy navíc orgánové základy dýchacího apa-

rátu kukly, uložené v pouzdrech po stranách pedohrudi. Níže uvedený popis

larvy se týká pedevším této fáze jejího vý\^oje.

Obr. 58. Larva muchniky. A — celkový pohled na hbetní stranu, a. p. — jednoduché

anální pívsky, a. s. — anální sklerit, fcl — frontoclypeus, f. v. — filtraní vjíek, k. ž, —
orgánový základ kutikulárních zaber kukly. — celkový pohled ze strany, h — nepárová

hrudní panožka, p. — vnec pichycovacích hák, t — tykadlo, v. p. — ventrální papily.

G — konec zadeku, r. a. p. — rozvtvené anální pívsky. D — filtraní aparát, b. v. — ba-

zální vjí, 1 — lopatiky, m — mezišttina, m. v. — malý vjí, v. v. — velký vjí. E —
svrchní strana hlavy, a— f— frontoklypeální skvrny tvoené otisky úpon hlavové svaloviny,

znaené podle Puriho (1925a), fcl— firontoclypeus, f. v. — filtraní vjíek, Ir — labrum, m. f.

— mandibulární firagma, t — tykadlo. F — boní strana hlavy, ep — epikraniální sklerit,

hy — hypostomium, ma — mandibula, — maxila, v — postgenální výez. G — zadní

pichycovací orgán a chaetotaxie konce zadeku, a. s. — anální sklerit, p. — vnec pichy-

covacích hák. H — spodní strana hlavy, hy — hypostomium, š — šttiny po stranách hy-

postomia, u — postgenální výez, u. v. — ústí postgenálního výezu, z — zuby na pedním
okraji hypostomia. I — mandibula, celkový pohled. J — vrchol mandibuly. bt — vnitní zuby,

st — pedvrcholové zuby, t — vnjší zuby, tp — okrajový výbžek „t. p." s trnitým zoub-

kem u báze; znaení zub podle Puriho (1925a). — tykadla, a — Wilhelmia sp., b — Clei-

tosimulium sp., — Prosimulium sp., d — Simu-lium sp., e — EusimuLium sp.
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pední ást zadeku a vetenovit rozšíenou zadní ást zadeku. Vnjší

segmentace, zejména v hrudní krajin, je málo zetelná. Na zadní ásti za-

deku bývá ventrální strana opioštlá. Dosplá larva mí 4,5— 12, mm,
hlava asi 1/9—1/8 délky tla. Barva trupu bývá šedá, hndá, nazelenalá,

narezlá nebo erná, pigmenty jsou soustedny zejména na hbetní stran.

Hlava (obr. 58 E, F) je vždy prognátní. U larev podeledi Gjmnopaidinae }e

chironomoidního vzhledu, pomrn malá, dorzoventráln zploštlá, vpedu
zúžená, podeledi Prosimuliinae a Simuliinae }e vtší, pibližn soudekovitého

tvaru. Hlavová schránka je rozdlena frontálním švem na dorzáln umístný
elní sklerit (frontoklypeus) a na dva lícní (epikraniální) sklerity, které ob-

klopují hlavu ze stran a ventráln. Ústní ústrojí je mikrofágního typu, u pod-

eledi Prosimuliinae a Simiiliinae charakteristické zejména složit utváeným
filtraním aparátem.

Na frontoklypeu jsou rzné kresby. Na jejich utváení se podílejí skupiny

otisk úpon hlavové svaloviny a kutikulární pigmenty. V pípad, že jsou

okrsky kutikuly v míst otisk a v jejich okolí tmav pigmentovány, zatím co

ostatní plocha elního skleritu zstává svtlá, hovoíme o pozitivní kresb,

je-li tomu naopak, o negativní. Rozdíly se projevují také v obrysech jednotli-

vých skupin otisk a v jejich vzájemných polohách. Pro jednotné srovnávání

tchto znak zavedl Puri (1925a) znaení uvedené v textu obr. 58 E.

Lícní sklerity se na ventrální stran spojují v most oznaovanýjako postgena.

Od zadního okraje bý\^á postgena zeslabena v tenkou blanku, která proniká

do její siln sklerotizované oblasti smrem labiohyposíomiálnímu záhybu

v podob výezu rzného tvaru (postgenální výez (obr. 58 H) ) . V podstatje to

kloub, umožující ohýbání hlavy. Ústí výezuje po obou stranách zpevnno vjí-

o\it zasenou kutikulou. Chitinové zesílení po stranáchvýezu pechází vzadní,

zesílený lem lícních skleritu (postocciput). Postranní plochy lícních skleritu

jsou uprosted prhledné a slouží jako rohovka. Na každé stran hlavy jsou

pod rohovkou dv jednoduchá oka. Nad nimi je tmav lemovaná plmsíitá
skvrna, oznaovaná jako oboí.

Tykadla (obr. 58 K), umístná v anterodorzálních rozích epikraniálních

skleritu, jsou tylánková, dlouze kuželovitá. Druhý lánek mže být roz-

dlen 1 —2 vráskami na 2 —4 nepravé lánky.

Ústní ústrojí je shora kryto klypeální ástí frontoklypeu, na kterou je

kloubnat napojen svrchní pysk (labrum), vyztužený labrálním skleritem

(obr. 60 A— C). Za souást svrchního pysku možno podle Puriho (1925a)

považovat také filtraní aparát (premandibuly) larev podeledi Prosimuliinae

a Simuliinae (obr. 58 D). Jedná se o složitý, párový orgán, zasunovaíelný do

hlavové schránky v oblasti mezi tykadly a kusadly. Sestává z bazálního

štvolu, ve kterém je rozložen systém pohyblivých, chitinových pák a táhel,

ovládajících spolu se svalovinou systémy rzn utváených šttin a paprsk.

Spirála zaíná bazálním vjíem, složeným z jednoduchých, tém rovných
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šttin. Pechcdná zpeená šttina jej oddluje od velkého vjíe, složeného ze

srpovit ohnutých paprsk, opatených na vnitní stran jemnou pektinací.

Za velkým vjíem následují ploché šttiny, oznaované jako lopatiky.

Spirála koní tzv. malým vjíem, složeným z krátkých zpeených šttin.

Spodní strana svrchního pysku pechází v patro dutiny ústní (epipharynx) .

Po stranách dutiny ústní jsou umístna kusadla (mandibulae), která mají

pibližn obdélníkovitý tvar (obr. 58 I). Možno na nich sledovat složité sy-

stémy zoubk, trn a šttin. Diagnosticky cenné jsou skupiny zub, umístné

na vrcholu mandibuly (obr. 59). jejich oznaování je používáno v klíích

zkratek, které zavedl Puri (1925a) a jejichž vysvtlení je uvedeno v textu

obr. 58 J.

--'

Obr. 59. Vrchol mandibuly larev. A — Prosimulium rufipes, — . latimucro, — Eusimulium

latipes, D — E. costatum, E — E. crenobium, F — E. latigonium, G — Obuchovia auricoma, H —
Odagmia ornata, I — Simnlium reptans.

elisti (maxillae) sestávají z bazálního lánku, z vnitní a vnjší dásn a z

jednolánkového makadla (obr. 60 D). Hypofarynx (obr. 60 E), umístný mezi

elistmi, srstá pevn s pedním oddílem spodního pysku — s praementem.

Samotný spodní pysk (labium) je lenn na mentum a postmentum.

Souástí ústního ústrojí je hypostomium, vsazené do pedního okraje

postgeny (obr. 58 H). Má charakter dvojité destiky, která vznikla dorzálním

peložením dopedu vysunuté ásti postgenálního mostu, u hmyzu oznaované
jako hypostom. Okraj peložené ásti hypostomu srstá s postmentálním

oddílem labia a vytváí tzv. labiohypostomální záhyb. Pední okraj hyposto-
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mia, v podstat hrana, která vzniká v míst ohybu hypostomu, je opatena
rzn utváenými zoubky (obr. 61). Na spodní stran jsou pi boních okra-

jích hypostomia vyvinuty ady šttin (obr. 58 Hš).

Hru larvy je nápadná zejména nepárovou, ventráln umístnou panožkou,

složenou ze dvou lánk. Bazální lánek je na ventrální stran zpevnn tzv.

/^A^^A^H,

Obr. 61. Zuby na pedním okraji hypostomia. A — Twinnia hydroides, — Prosimulium lati-

mucro, — P. rufipes, D — P. hirtipes, E — P. tomosvaryi, F — P. subrufipes, G — P. rufipes aesti-

valis, H — Eusimulium latipes, I — E. costatum, J — E. cryophilum, — E. crenobium, L — E.

brevidens, M — E. codreanui, N — E. carpathicum.

Obr. 60. Ústní ústrojí larvy. A, — pední ást hlavy, G — labrální sklerit {Simulium reptans),

D — maxila {Eusimulium costatum), E — hypofarynx a praementum {E. costatum). fcl— fronto-

clypeus. f. v. — kloub filtraního vjíe, gl — galea, hp — hypofarynx, Ic — lacinia, Ir — lab-

rum, 1. s. — labiální sklerit, m — kloub mandibuly, m. f. — mandibulámí fragma, pl —
— palpus, pm — praementum, s. h. — hypofaryngeální závs, s. p. — smyslové papily,

t — kloub tykadla, v. š. — vrcholová šttina, v. t. — vrcholový trn.
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bazální destikou. Koncový lánek je na vrcholu opaten vncem hák
a po stranách zpevnn laterálními destikami. Po stranách hrudi jsou u prepu-

py patrný obrysy orgánových základ dýchacích keík kukly a kídel

a konetin imaga (obr. 58 k. ž., 62 E— I),

Obr. 62. Larva. A— D — anální sklerity. A — Twinnia hydroides, — Odagmia variegata, —
O. rheophila, D — Prosimulium hirtipes. E—^I — orgánové základy dýchacích keík kukly.

E — Wilhelmia equina, F — W. lineata, G — Odagmia variegata, H — O. rheophila, I — O. monti-

cola. J — zpsob promování spodní strany hlavové schránky, a — šíka pedního okraje

hypostomia, b— délka od ústí postgenálního výezu zadnímu okraji hypostomia, — délka

od vrcholu postgenálního výezu zadnímu okraji hypostomia, d — hloubka postgenálního

výezu, e — šíka ústí postgenálního výezu.

Na posledním lánku zadeku je vyvinut svérázn utváený pichycovací

orgán (obr. 58 c, g, 62 A —D), skládající se ze dvou hlavních ástí: ze zadního

pichycovacího tere a análního skleritu. Pichycovací ter (zadní písavka)

je složen ze 60—130 ad hák, uspoádaných radiáln do tvaru vnce,

s 8—30 háky v jedné ad. Anální sklerit má zpravidla tvar písmene X nebo

Y. Pichycovací orgán umožuje zachycení larv)' podkladu i v silném proudu

vody. V souinnosti s hrudní panožkou umožuje také píalkovitý pohyb

larvy.

Ventráln od pichycovacího orgánu jsou na 8. abdominálním lánku

152



.^^^^

Obr. 63. Kukla. A — Prosimulium tomosvaryi, — Simulium austeni. C— F — pední okraj zá-

motku s rohovitým výrstkem. — Eusimulium latipes, ~ E. crenobium, E— E. carthusiense,

F — E. carpathicum.
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larev nkterých rod dva kuželovité výrstky, zvarté ventralni pap.ly (ob .

58 v .). Dorzáln od itního otvoru je vždy pochva s vysunovatelnynu

trojlalonatými análními pHvésky s osmoregulaní funkci. Laloky analmch

pívsk bývají jednoduché nebo rozvtven (obr. 58 a. ., .. a. .).
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Kukla

Kukla (obr. 63) zobrazuje na svém povrchu do znané míry obrysy téla

dosplce (pupa obtecta). Typické jsou pro ni keíkovité útvary (dýchací

aparát typu kutikulárních zaber), umístné po stranách hrudi za hlavou.

Svérázn je utváen také zámotek kukly.

Délka tla kolísá od 2 do 5 mm, se zámotkem dosahuje až 8 mm.
Zámotek je pibližn kapsovitého nebo stevícovitého tvaru. U vtšiny

druh na nm mžeme rozlišit kuželovité pouzdro a svrchní píkrov (obr. 64 A) .

Spodní okraj píkrovu slouží pichycení podkladu. Vpedu je píkrov

otevený polokruhovitým nebo okrouhlým otvorem. Okraj otvoru (obr. 66)

bývá zesílený a uprosted, pi hbetní stran zámotku, z nj vybíhá rzn
dlouhý a rzn široký rohovitý výbžek (obr. 63 C— F). Jindy je naopak pi
hbetní stran hluboko vykrojený a pevážná ást hrudi a hlava kukly zstáva-

jí obnažené. U stevícovitých zámotk rohy píkrovu srstají, takže pední
okraj zámotku tvoí límcovitý útvar (límeek). Pedivová vlákna zámotku

mají rznou tloušku a elasticitu; v nkterých pípadech jsou jednotlivá vlákna

dobe patrná a v pedivu mezi nimi zstávají otvrky nebo okénka (obr.

66 C, H), jindy jsou jen ztží rozeznatelná a otvory mezi nimi jsou vyplnny
amorfní hmotou. U podeledí Gymnopaidinae a Prosimuliinae má zámotek va-

tovitý charakter (obr, 63 A). Pouzdro a píkrov nejsou rozlišitelné a na plso-

vit propletená vlákna, ovinutá okolo celého tla kukly, bývají asto nalepena

drobná zrnéka písku.

Na vlastním tle kukly nalezneme nejcennjší urovací znaky na hrudi.

Všímáme si zejména utváení dýchacích keík, hrudních hrbolk a hrudních

trichom. Dýchací keíky (obr. 64 C, tab. II—VI) umožují získávat kyslík

z vodního i atmosférického prostedí. Pi urování si všímáme jejich vtvení

a potu jejich vtví — dýchacích vláken. Hrudní hrbolky (obr. 64 hb) jsou

kutikulární struktury na hbetní stran hrudi. Diagnosticky cenná je jejich

hustota, zpsob rozmístní, velikost a tvar (tab. VII, VIII). Hrudní trichomy

jsou ídce rozestaveny mezi hrudními hrbolky. U jednotlivých druh se mohou
lišit svoji délkou, tlouškou a zpsobem vtvení (obr. 64 D).

Obr. 64. A — Odagmia monticola, zámotek, — pouzdro, 1 — okrajová lišta, o — pední okraj,

p — píkrov. — Eiisimulium costatum, povrchové struktury hrudi, b — báze kutikulárních

zaber, hb— hrbolky, t — trichomy. — Odagmia variegata, totéž, hl — hrbol u báze dýchacího

keíku, k. ž. — dýchací keíek, kutikulární žábry. D — hrudní trichomy. a — Eusimulium

cryophilum, — E. latipes, — E. carpathicum, d — E. bertrandi, e — E. brevidens, f — E. oligo-

tuberculatum. E — hlavová schránka. F — chaetotaxie zadeku, a — chaety pi zadních okrajích

hbetní strany zadekových lánk, b — trny pi zadních okrajích hbetní strany lánk,

—

d — šupinovité trny pi pedních okrajích hbetní strany lánk, e — koncové trny,

f — chaety pi zadních okrajích bišní strany lánk, g — hákovité trny pi zadních okrajích

bi.^ní strany.
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Obr. 65. Rzné typy chaetotaxie zadeku kukly. A — Prosimulium rufipes, — Wilhelmia equina,

— Obuchovia auricoma, D — Eusimulium latipes, E ~ E. carthiisiense, F — E. bertrandi, G —
Boophthora erythrocephala, H — Odagmia monticola, I — Cleitosimidiím argenteostriattim.
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Exoskelet 9. lánkového zadeku je obyejn mén sklerotizován a pig-

mentován než sklerity hlavy a hrudi. Silnjší sklerotizace je zde patrná jen

u kukel podeledí Gymnopaidinae a Prosimuliinae. Na abdominálních láncích

možno sledovat složitou chaetotaxii (obr. 64 F, 65). Abdominální trny a háky

slouží zachycení kukly v zámotku, trichomy mají funkci senzil. Koncový

Obr. 66. Rzné typy zámotku kukly. A — Eusimulium latipes,— E. bertrandi, C— E. angustitar-

se, D — Obuchovia auricoma, E — Wilhehnia equina, F — Odagmia ornata, G — O. monticola, H
— O. variegata, I — Cleitosirmdium argenteostriatum, J — C. degrangei, — Simulium reptans,

L — S. galeratiim.
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lánek zadeku má krátce kuželovátý tvar. asto na jeho vrcholu bývá dvo-

jice rzn dlouhých, vzhru vztyených zavalitých trn (koncové trny za-

deku), které slouží rovnž zakotvení kukly v zámotku (obr. 64 Fe).

Samice

Hlava samice (obr. 67 B) je ortognátní, okrouhlého tvaru, v pedozadním
smru mírn zploštlá. Po stranách má ledvinovité složené oi, oddlené vpedu
elem (frons) a elním štítem (clypeus). Facety oí jsou všechny stejné ve-

likosti.

Od elního štítu je elo oddleno švem (sutura frontalis), nahoe však pe-
chází v temeno hlavy (vertex) plynule. Šíka a výška ela bývají asto po-

užívány jako urovací znaky. Diagnosticky cenná je zejména zúžená ást
ela mezi horními polovinami oí, nkterými autory považovaná již za sou-

ást temene. jejímu vyhodnocování a srovnávání u samic rzných druh
je vhodné stanovení úhlu, který svírají podél vertikální osy ela vnitní spo-

lené teny, vedené okrajm horních polovin oí (vertikální úhel ela).

jeho pesnému stanovení nutno nakreslit kreslicím pístrojem obrys ela,

narýsovat spolené vnitní teny okrajm oí a zmit píslušný úhel úhlo-

mrem (obr. 67 E).

Na dolní, rozšíené ásti ela nad elním štítem jsou umístna zavalitá

9— 11 lánková tykadla (obr. 67 F), s lánky o nco kratšími než jejich šíka.

V ohbí oí u báze tykadel jsou tmavé trojúhelníkovité plošky bez facetek

(frontookulární trojúhelníky).

Ústní ústrojí (obr. 68, 69 A, B) je bodav savého typu. Nápadná jsou po-

mrn dlouhá, ptilánková elistní makadla. V jejich tetím, zavalitém lán-

ku je uložen tmav pigmentovaný smyslový orgán (obr. 69 A l.o.). Jeho

velikost, tvar, povrchová struktura a zpsob vyústní na povrch jsou do znané
míry promnlivé. Na vrcholech lancetovit protáhlých kusadel a lacinií elistí

možno sledovat rzné poty zoubk.

Obr. 67. Hlava a hrudosplce. A — hrudní sklerity $. a — kídlo, a. m. — alárni membrána,
Ci_3 — kyle, s. — cervikální sklerit, h — kyvadélko, hy — hypopleura, — katepimeron,

mepmi, mepníz — horní a dolní mesepimeron, mepsi, mepsz — horní a dolní mesepistemum,

mtepm — metepimeron, mteps — metepisternum, mtn — metanotum, pepm — proepimeron,

peps — proepisternum, p. m. — pleurální membrána, pn — pronotum, pse — praescutum,

pscl — postscutellum, se — seutum, sel — seutellum. — hlava «J, D — hlava ?. at — tykadlo,

cl — clypeus, — elo, g — líce, 1. p. — labiální makadlo, Ir — labrum, ma — makroommati-
dia, mi — mikroommatidia, m. p. — elistní makadlo, s. — koronální šev, s. f. — frontální

šev, s. fo. — frontookulární šev. — hlava a hru muchniky zdobené se zetelnými stíbitý-

mi kresbami podkovovitého tvaru na pední stran štítu. E — zpsob vyhodnocení vertikálního

úhlu, výšky a šíek ela ?. a — vertikální úhel ela, u — nejmenší šíka, h — nejvtší šíka,

v — výška ela. F — tykadlo ?, G — tykadlo <S.
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Obr. 68. Ústní ústrojí dosplce. A — spodní strana svrchního pysku Twinnia hydroides $, —
svrchní strana svrchního pysku, — spodní strana téhož u Simulium reptans ?, D — mandibula

Twinnia hydroides c?, E, F — hypofarynx a cibarium Simulium reptám ?, G — mandibula Si-

mulium reptans ?. — cibarium, cl — clypeus, hyp — hypofarynx, Ib — svrchní pysk, Ib. s. —
axiální sklerotizace, 1. p. — laterální patro, m. p. — mediální patro, p — hltan, s — sitophor,

t. d. — terminální ploténka.
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Obr. 69. A — maxila Simulium reptans $, — labium téhož. G — chodidlové drápky, a —
Simulium sp. ?, b — Odagmia sp. ?, — jednotn utváený drápek c?. D — zadeek ?, E — hole

a dva první chodidlové lánky pední nohy druhu Odagmia sp. $ s vyznaením zpsobu promé-

ování basitarsu (a = délka, b = šíka), F — totéž u zadní nohy. ca — kalcipala, 1. o. —
smyslový orgán, Ic — lacinia, pe — pedisulcus, plp— elistní makadlo, tei — dlouze ochlupené

1. tergum, z. Ic. — zuby po stranách lacinie.
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Na zavalité hrudi (obr. 67 A) je nejmohutnji vyvinuta stredohru. Uro-
vací znaky nalézáme pedevším na polokulovit vyklenutém štít (scutum),

na štítku (scutellum) a na pleurální membrán. Povrch štítu je porostlý

lesklými chloupky, které mají rznou barvu lesku, rznou hustotu i délku.

Krom toho bývá poset etnými mikrotrichiemi, které jsou píinou rzných
stíbitých lesk rzných obrys (obr. 67 C). Štítek je vyvinut v podob vy-

sokého valu, který nasedá na zadní okraj štítu. Poznáme jej snadno podle toho,

že je svtleji vybarven než kterýkoliv jiný oddíl hrudní zád. Je porostlý

trsem dlouhých chloupk rzné barvy. U hmyzu pomrn vzácn se vysky-

tující pleurální membrána je blanitý oddíl mesopleury, nápadný svtlejší

hndou barvou. U nkterých druh bývá ochlupená.

Kídla (obr. 70) mají oválný obrys. V jejich redukované žilnatin se zacho-

valy z podélných žilek jen C, Se, Ri, Rs, Mi, Mg, Cuj, Cug, Ani a2. Z píných
zstávají žilky h (humerální) a r-m. Výrazn jsou vyvinuty jen žilky a R
a bazální kmen kídlové žilnatiny. Mezi Mi a M2 je vidlinat rozvtvený

submediální záhyb. V rámci eledi se projevují výraznjší rozdíly jen ve vt-
vení Rg a ve zpsobu ochlupení, popípad otrnní bazálního kmene a Rg.

Kyvadélko má kyjovitý tvar, je bílé, žluté nebo hndé.
Nohy jsou pomrn krátké a zavalité, nápadné dlouhým a siln zploštlým

prvním lánkem zadního chodidla (basitarsuss). U mnohých našich zástupc

bývá basitarsusa na distálním konci pi vnjším okraji protažen v zaoblený

výbžek, zvaný kalcipala. Na vnitním okraji druhého chodidlového lánku
zadní nohy bývá hluboký záez — pedisulcus (obr. 69 F). Dležitým roz-

lišovacím znakem samic je tvar chodidlových drápk (obr. 69 a— b).

Zadeek (obr. 69 D) je 11 lánkový. Tergum prvního lánkuje rozlenno na

jeden dorzální a dva laterální sklerity, lemované na zadních okrajích vla-

sovitými, dozadu sesanými chloupky. 2.-7. abdominální lánek jsou vy-

vinuty jako typické somity, 8. —11. zmnny v terminálie s kopulaními
orgány (obr. 71). Sternum 8. lánkuje rozlišeno v lichobžníkovitou ploténku

(basistrenum) a v ovipositor sestávající ze dvou destiek, sternum 9. lánku
v mohutnou genitální vidliku, která je svými vtvemi spojena s obruovitým
9. tergem. V míst napojení na tergum jsou její vtve rozšíeny v terminální

ploténky s rzn x'^vinutymi apodemami (obr. 71 C). Na zbývající, postgeni-

tální ásti zadeku možno rozlišit rudimentární 10. tergum a paraprokty

s krátkými štty (cerci).

Obr. 70. Kídla. A — Eiisimulium latipes, — Greniera fabri, G — Prosimulium hirtipes, D —
detail žilky G u rodu Eusimulitim, E — totéž u rodu Prosimulium, F — bazální ást kídlové

žilnatiny, G — detail žilky Se u rodu Prosimulium. al — alula, a. p. — axilární pole, ax —
axilární pouto, Bi, B2 — první a druhé pole bazální, km — bazální kmen kídlové žilnatiny,

se -^ plakoidni senzily, tg — tegula, t. p. — tergální výbžek.
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Obr. 71. Genitálie samice. — celkový pohled, — genitální vidlika bez apodem na vtvích,

— totéž s apodemami na vtvích, D — 8. a 9. lánek zadeku, E — basisternum a ovipositor

u rodu Simidium, F — totéž u rodu Prosimulium, G — zpsob promování šttu (d = délka,

š = šíka), ap — apodema, bst — basisternum, ce — cerkus, d — délka vtve, d. o. — des-

tiky ovipositoru, g. v. — genitální vidlika, — kmen genitální vidliky, 1 — délka kmene,

o — ovipositor, pa — paraprokt, s — sternum, t — tergum, v — vtev genitální vidliky,

v. o. — vnitní okraj destiek ovipositoru.

Samec

Od samice se liší zejména holoptickou hlavou, mén vyvinutým ústním

ústrojím, kratšími kídly, stavbou noh a utváením hypopygia. Výrazné roz-

díly se projevují také v barv a zpsobu ochlupení tla a ve tvarech stíbitých

kreseb na štít.

Hlava (obr. 67 D) má tém kulovitý tvar. Mohutn vyvinuté oi jsou na

temeni a v horní ásti elní oblasti oddleny jen elním švem. V dolní polo-

vin hlavy je oddluje redukované elo s tykadly a elní štít. Asi na úrovni ty-

kadel jsou oi rozdleny na horní ást, složenou z velkých facet (makroomma-
tidií), a na menší ást dolní, složenou z malých facet (mikroommatidií).

Tykadla (obr. 67 G) jsou štíhlejší než u samic, mandibuly zakrnlé a bezzubé.
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na laciniích elistí jsou jen jemné trny. Smyslový orgán 3. lánku makadla je

menší než u samic.

Nohy se liší hlavn tmavším zbarvením, proporcemi jednotlivých lánk
a zvlášt vtší šíkou basitarsua. Chodidlové drápky (obr. 69 ) jsou u samc
všech druh utváeny jednotn.

Na stavb hypopygia (obr. 72) se podílí jen 9.— 11. abdominální lánek.

Osmý lánek má charakter typického somitu. Páicí orgány nasedají na zadní

okraj prstencovitého skleritu (gonobasis), který vzniká srstem terga a pední

ásti sterna 9. lánku. Pi ventrální stran nasedá na prstenec pár dvoulánko-

vých paiích nožek (gonopodity) . Jejich bazální lánek (gonocoxit = basi-

Obr. 72. Hypopygium samce. A — pohled zezadu, — pohled z boku, — nkteré sklcrity

hypopygia po preparaci a zpsoby jejich promování, ce — cerkus, gnb — gonobáze, gnf—
gonofurka, gnp — gonopodit, gnrj — zadní strana gonosterna, gnrj — ventrální strana gono-

sterna, gnrs — boní strana gonosterna, gns — gonostyl, gnx — gonocoxit, gpl — gonoplcura,

g. v. — pohlavní vývod, p — pata gonosterna, pa — paramcra, pk — paraprokt, r — rohy

gonosterna, st — itní otvor, t — tlo gonosterna, v — ventrální výbžek na tle gonosterna,

8.t — tergum 8. l. zadeku, lO.s — rudimentáiní sternum 10. i., 10. t — rudimentární

tergum 10. i.
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stylus) bývá vždy zavalitý. Koncový lánek (gonostylus = distystylus) bý\á

utváen velmi rozmanit a slouží jako jeden z hlavních urovacích znak
samce. Na bazální okraje gonocoxit jsou pirostlé destikovité útvary —
gonopleury. Distální konce gonopleur (paramery) jsou silnji chitinizované

a zpravidla opatené menším i vtším potem trn. Zvláštní vtve gonopleur,

vyrstající z proximální ásti, jsou spojeny s rohovitými \ýbžky (rohy) pá-

ícího orgánu, u muchniek nazývaného nejastji gonosternum. Vlastní tlo

gonosterna mže být vyvinuto jako plochá, mírn ventrálním smrem proh-

nutá destika. asto však bývá ze stran více nebo mén stlaená, a ventrální

prohnutí se mní v ohyb. Ventrální ohyb bývá nejvýraznjší pi zadním okraji

gonosterna. Pi pohledu z boj^u se jeví jako rzn dlouhý a rzn široký ven-

trální výbžek. Dorzálním smrem od tohoto výbžku je zadní okraj gonosterna

po obou stranách rzným zpsobem zakrojený a asto opaten jedním nebo

více pilovitými záezy. Nkdy zadní okraje vytváejí zaoblené vyboení,

oznaované jako pata gonosterna (Rubcov 1956). Uprosted pedního okraje

gonosterna, mezi jeho rohy, je umístn jazýkovitý, na konci zpravidla ro-

zeklaný útvar, zvaný gonofurka.

Desátý lánek zadeku je zachován jen v podob rudimentárních sklerit.

Nad análním otvorem se z nj zachoval tvercovitý, okrouhlý, nebo jinak

tvarovaný zbytek 10. terga a rozmanit utváený zbytek 10. sterna, který

u nkterých druh zcela vymizel. Hypopygium je zakoneno zakrnlými

paraprokty a štty.

VÝVOJ A BIONOMIE

Vývojová stadia jsou významnou souástí zvíeny tém všech typ tekoucích

vod, s výjimkou siln chemicky zneištných. Nkteré druhy (nap. Odagmia

ornata, Simulium argyreatum) se vyskytují i v tocích s nárosty bakterií rodu Sphae-

rotilus.

Mikrofágní, polopisedle žijící larvy se živí rozmanitými mikroorganismy,

drobnými živoichy a organickým detritem. Samice vtšiny našich druh
se živí krví obratlovc, samice nebodavých druh a všichni samci rostlinnými

šávami. Vzácn byly pozorovány pípady parazitace na bezobratlých, nap.
na housenkách motýla Meophasia menopia nebo lysaje Smerinthus planus.

Bhem roku se vyvíjí 1 —4, nejastji 1 nebo 3 generace. Poet generací je

závislý na klimatických aj. abiotických faktorech, nebo je druhov vrozený.

Pezimují vajíka, larvy a v nkterých pípadech i dosplci. První kukly se

v našich klimatických podmínkách objevují nejdíve koncem února.

Vajíka za nevhodných podmínek pro vývoj (píliš nízká nebo vysoká

teplota, vyschnutí toku apod.) diapauzují. Tak je tomu nap. u druh rodu

Prosimidíum, kde se bhem roku vyvíjí jediná, jarní generace, která klade koncem
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jara až poátkem léta. Vajíka setrvávají v diapauze po celé léto a podzim,

jiných druh je známa naopak zimní diapauza vajíek. Za normálních

podmínek se z vajíek líhnou larvy za 5 —20 dn po nakladení. Vývoj larvy

trvá podle teploty vody 3 týdny až 3 msíce, u pezimujících larev i déle.

Kukla se vyvíjí asi 4—20 dní.

Vajíka, larvy a kukly nalézáme pichyceny na kamenech, na vodním rost-

linstvu, na rostlinách pevislých s behu do proudu vody apod. Zvlášt hojné

bývají na svtle zbarvených a hladkých pedmtech, bílých kamenech, úlom-

cích porcelánu, na pedmtech z umlých hmot aj. Zatímco larvy žijí na

místech s rychlým proudem, prepupy se sthují ke kuklení na místa, kde proudí

voda pomaleji. Larvy nkterých druh migrují bhem vývoje za noních hodin

po délce tok i na vzdálenost nkolika km. Po jarních záplavách nebo po

deštivém období larvy ustupují s klesající vodou do koryta toku. Kukly,

trvale pichycené podkladu a vybavené dýchacími orgány pro získávání

O2 z vody i ze vzduchu, dokonují po opadnutí vody vývoj na souši, nap. na

vtvikách ke a rostlinách, které byly zaplaveny.

Dosplci se po vylíhnutí z kukly ukrývají po nkolik hodin na zastínných

místech v okolí líhniš. I pozdji pi vyhledávání potravy se zpravidla od

svého líhništ píliš nevzdalují, nejvýše do okruhu o polomru 1—1 km.

Vtrem však mohou být zanášeni až na vzdálenost 50 km, i více.

Hlavní faktory ovlivující aktivitu dosplc jsou : svtlo, síla vtru, relativní

vlhkost vzduchu, barometrický tlak, srážky a teplota vzduchu. Agresivita

bodavých druh se z\yšuje pi snížené rychlosti vtru, vyšší relativní vlhkosti

vzduchu, nižším barometrickém tlaku, pi teplot vzduchu 9 —27 °C a pi
polojasném poasí. Bhem dne napadají svoji koist nejvíce v ranních a od-

poledních hodinách.

Páení se dje u nkterých druh po usednutí na zem, astji však za letu,

ve svatebních rojích.

Nebodaví dosplci žijí jen nkolik dn, bodaví 3—12 týdn.

Zpsoby kladení jsou charakteristické pro jednotlivé druhy. Jen zídka

klade více druh na stejné místo. Tak nap. samice druhu Simulium argyreatum

vyhledávají za tímto úelem s oblibou stny stavidel zvlhované petékající

vodou z rybníka. Odagmia ornata a O. monticola usedá ke kladení na vtviky
ke, vyplavené koeny nebo listy rostlin, které jsou zvlhované vodní tíští

pi nárazových bezích tok. Eusimulium costatm sestupuje do vody a klade

vajíka pod kameny. Jiné druhy, nap. rodu Prosimulium, kladou za letu nad

vodními pepady nebo peejemi. Vajíka spouštná do vody klesají ke dnu,

kde se pichycují.
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SYSTEMATICKÉ POSTAVENÍ A KLASIFIKACE ELEDI

Linné adil druhy muchniek, které popsal {reptans a equina) do rodu Culex.

V roce 1802 pro n Latreille ustanovil samostatný rod Simulium, který New-

man v roce 1834 povýšil na eled {Simulites). Nkdy používané pojmenování

Melusinidae Meigen, 1800 bylo zavrženo nomenklatorickou komisí jako ne-

platné.

V rámci dlouhorodých bezkídlých pedstavuje tato ele, zahrnující celo-

svtov nco pes 1000 známých druh, morfologicky i biologicky oste

ohranienou, homogenní skupinu. Na základ recentních forem možno jen

ztží vymezit postavení muchnikovitých mezi ostatními eledmi podádu.

Podle nkterých plesiomorfních znak (nap. hlava larvy podeledi Gymno-

paidinae) lze soudit, že se jedná o jednu z vývojových vtví eledi Chironomidae,

která se specializuje na parazitický zpsob života, podobn jako je tomu v pí-

pad eledi Ceratopogonidae.

Dnešní vysoký stupe specializace muchniek v okruhu chironomoidních

forem dlouhorohých je výsledkem dlouhodobého procesu, který zapoal

patrn v polovin mezozoika. Paleontologické nálezy z oligocénu se v pod-

stat již neliší od dnešních forem.

Skutenost, že rody jižní polokoule {Austrosimulium Ton., Paraaustrosimulium

Wyg. a Cosc.) mají více plesiomorfních znak a mén apomorfních než druhy

severní polokoule, vedla Rubcova (1974) domnnce, že proces vývoje eledi se

zaal odehrávat na jižních pevninách Zem. Z toho, že v tropickém pásmu,

a v teplých krajích vbec, žije mnohem mén druh než v chladnjších ob-

lastech Jihu a Severu, lze dojít závru, že kolébkou vývoje byly nejjižnjší

okraje, popípad chladné horské oblasti pevnin jižní polokoule.

Na severní polokouli pronikala ele zejm pes horská pásma s polední-

kovým prbhem. Nap. pes Kordillery se mohly dostat nkteré druhy z Jižní

Ameriky až na Aljašku a odtamtud pes severní Asii do severní Evropy a v dob
ledové i na území CSSR. Z Austrálie a Nového Zélandu se mohly na naše

území dostat druhy migrující do Evropy pes Sundské souostroví, zadní Indii,

Himálaj, íránskou vysoinu a Kavkaz nebo Malou Asii. Výraznou roli pi
této migraci mohla sehrát také hostitelská zvíata, zejména sthovaví ptáci.

Adaptací takto vzniklé severské vtve na nové životní podmínky se \^víjela

pedevším svérázná a mnohotvárná skupina holarktidy — tribus Simuliini.

Podle Rubcova (1974) se ele dlí na 4 podeledi: Parasimuliitiae (1 rod),

Gymnopaidinae (2 rody), Prosimuliinae (6 rod) a Simuliinae (více než 50 rod).

V podeledi Simuliinae rozlišuje Rubcov 5 trib: Austrosimuliini, Cnephiini,

Eusimuliini, Wilhelmiini a Simuliini.

Z nomenklatorického hlediska však zstává v eledi mnoho nedoešeného.

Mezi systematiky se stetávají již delší dobu dv protichdné tendence —
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konzervativní atomistická. nap. Edwards dlil ele jen na dva rody,

Enderlein na 6 podeledí a 43 rod.

Zde pedložený pehled fauny muchniek SSR je v podstat uspoádán

podle Rubcovova systému z r. 1974, s tou výjimkou, že naši zástupci skupiny

angustitarse a latipes, kteí by mli být v rámci tohoto systému zaazeni do sa-

mostatných rod Chelocnetha End. a Cnetha End., jsou ponecháni v rod Eusi-

mulium Roubaud 1906, spolu s druhy skupiny aureum.

SLOŽENÍ A PÜVOD FAUNY CSSR

Na území CSSR je fauna muchniek zastoupena temi podeledmi:

Gymnopaidinae, Prosimuliinae a Simuliinae. Podele Gymnopaidinae, známá z hor-

ských pásem palearktické a nearktické oblasti, je u nás reprezentována své-

ráznými stedoevropskými formami rodu Twinnia. Z podeledi Prosimuliinae

jsou v CSSR známé dosud jen nkteré druhy rodu Prosimulium, rozšíeného

v horských a podhorských krajinách celé palearktické a nearktické oblasti.

Z podeledi Simuliinae se u nás vyskytují nkteré rody trib: Eusimuliini,

Wilhelmiini a Simuliini. Z trib Eusimuliini ]t v CSSR pomrn velkým potem
druh zastoupen rod Eusimulium. Mnohé z tchto palearktických druh
mají své blízké píbuzné nejen v nearktické, ale i v etiopské, neotropické,

orientální a australské oblasti. Schoenbaueria, druhý rod tribu Eusimuliini, který

se v}^skytuje na našem území, je známý jen z palearktické a nearktické oblasti.

Tribus Simuliini je u nás zastoupen rody Boophthora, Obuchovia, Gnus, Odagmia,

Simulium a Cleitosimulium. Z nich rody Boophthora a Odagmia jsou rozšíeny v celé

palearktické a zásti i orientální oblasti. Rody Gnus a Simulium jsou typické

zejména pro celou palearktickou a nearktickou oblast. Rod Simulium však pro-

niká i jižnji (do severních oblastí Jižní Ameriky, severní Afriky a do celé

orientální oblasti). Rody Obuchovia a Cleitosimulium zahrnují horské druhy

mírného a subtropického pásma Evropy. Možno je oznait za stedo- a jiho-

evropské endemity.

První literární údaje o výskytu eledi Simuliidae na území CSSR nalézáme

v soupisech dvoukídlých z minulého a poátku tohoto století (Eiselt, Kowarz,

Landrock, Vimmer). V pozdjších letech, až do r. 1956, nalézáme o muchni-

kovitých jen okrajové zmínky v nkterých pracích hydrobiologických a para-

zitologických. Velkým pínosem je proto Novákova (1956) faunisticko-taxo-

nomická studie, zahrnující charakteristiky larev, kukel a dosplc celkem

22 druh. Od téhož autora jsou nemén cenné i další studie, uvádjící první

popisy zástupc podeledi Gymnopaidinae v Evrop. V roce 1956 byl publikován

Švecem také první urovací klí vývojových stadií, larev i kukel.

Z pozdjších let stojí za zmínku ekologické studie Hlisnikovské-Hájkové

a také Mináe (1962—1965). V návaznosti na Novákovu práci z r. 1956

169



publikuje Knoz v letech 1960 — 1965 sérii faunisticko-taxonomických zpráv.

Rozsáhlejší faunisticko-ekologickou studii povodí Dyje reprezentuje práce

Knoze a Sašinkové (1968). Na Slovensku se v posledních letech intenzívn

zabývají studiem této eledi Jedlika a Halgoš (1968—1973).

Na zdravotnický význam muchniek na území CSSR upozoruje již v po-

lovin minulého století Eiselt. Další zmínky o této problematice nalezneme

nap. u Jírovce, Rosického a Weisera, Nováka, Knoze a Nohela. Kubec

a Miná uvádjí pesvdivé dkazy o veterinárním významu druhu Odagmia

ornata na území našeho státu.

Parazity muchniek se u nás zabýval Weiser se svými spolupracovníky.

HOSPODÁSKÝ A ZDRAVOTNICKÝ VÝZNAM

Larvy a kukly muchniek, tvoící znané procento zvíeny dna tekoucích

vod, slouží jako významná složka rybí potravy. Odlišné citlivosti larev rzných
druh na stupe zneištní vod by mohlo být využito indikaci istoty te-

koucích vod. Samice boda\ých druh ohrožují zdraví lidí, domácích zvíat

i lesní zve dvojím zpsobem —jako dotrný bodavý hmyz a jako penašei
rzných nákaz.

Pi bodáni vstikují samice do místa vpichu sekrety slinné žlázy, které ob-

sahují anestezující, antikoagulaní a proteolytické látky. Není-li samice vy-

rušena, saje asi 1 minutu. Za tuto dobu nasaje 1 —3 mm^ krve. Teprve po

odletu samice zaíná toxické psobení proteolytických enzym. Postižené

místo nejprve siln svdí, pozdji se dostavuje prudká bolestivost. V míst

vpichu vzniká malý puchýek a v jeho okolí otok a zarudnutí. Zarudlá plocha

dosahuje prmru 1 —2 cm, u pecitlivlých jedinc až 10 cm. Spolu s tmito

píznaky dochází místnímu z\ýšení teploty o 2 —4 °C. V další fázi se mohou
v postiženém míst vytváet hemorhagie a nakonec nastat i nekróza tkán.

Pi silnjším pobodání dochází ke zvýšení teploty až horenatému stavu,

celkové intoxikaci a v krajních pípadech i uhynutí hostitele. Smrtelné

pípady pobodání jsou známé zejména u mláat nebo nemocných jedinc

domácích zvíat, zcela výjimen i u lovka. Po silnjším pobodání dochází

bžn ke snížení dojivosti krav, výkonu tažných zvíat a u lovka ke stavu

nkolikadenní pracovní neschopnosti. Nejastji napadanými místy tla jsou

uši, víka, podelistní krajina, šíje, mléné žlázy a tíselná krajina.

Muchniky jsou známé jako mechanití penašei nákaz a jako mezihosti-

telé. Mechanický penos rzných bakteriálních infekcí (nap. tularémie,

stafylokokových infekcí kže apod.) je možný kontaminovanými ústními

ústroji. Jako mezihostitelé slouží hlísticím rodu Onchocerca a Ornitofilaria,

v^trusovcm druhu Leucocytozoon anatis a nkterým spirochétám (nap. tro-

pický druh Treponema carateum, \\.\.]\\\ onemocnní nazývané ,,cara-

170



tes"). V Austrálii penášejí podle Mackerrase také mixomatózu. Dosud nebylo

vyvráceno, že by nemohly penášet i na našem území nkteré virózy (nap.

arboviry) .

Z druh zjištných v CSSR jsou ze zdravotnického a veterinárního hle-

diska nejvýznamnjší Odagmia ornata a Eusimulium latipes. O druhu Odagmia

ornata je známo, že je v mírném pásmu penašeem onchocerkóz hovzího

dobytka a lesní zve [Onchocerca gutturosa, O. cervicalis a O. linealis). E. latipes

mže být v našich klimatických podmínkách penašeem filariózy domácího

ptactva. Penos onchocerkóz na lovka je známý jen v tropických krajích.

Ve stedoafrických zemích je to nap. Onchocerca volvulus, penášená druhem
Simulium damnosiim Theob., vyvolávající tzv. íní slepotu.

OCHRANA A BOJ

Prostedky ochrany proti muchnikám jsou podobné jako proti komárm:
ochranný parazitologický oblek, rzné repelentní prostedky nanášené na

povrch tla, na odv nebo na sí Pavlovského. Z repelent je nejúinnjší

dimetylfíalát. V pípad muchnikových kalamit je na\ác možná úinná
ochrana úkrytem v místnostech. V terénu poskytuje do urité míry ochranu

zapalování dýmavých hmot.

Bolestivost pobodaných míst možno zmírnit potíráním smsí lihu a glyce-

rinu v pomru 1:1, alpou, salicylovým lihem nebo teplým roztokem toaletního

mýdla. V pípad silnjšího postižení nutno vyhledat pomoc lékae. Blíže o pro-

stedcích ochrany viz Rubcov (1956).

Jako prostedek boje volíme pedevším hubení larev v jejich líhništích.

Larvy druh choulostivých na zneištní vody možno do znané míry vy-

hubit zvíením dna toku. Urité % larev se dá vychytat v menších tocích tak,

že klademe do jejich koryt pedmty, na které se pednostn pichycují, nap.
vtve jehlinan nebo provazy s navázanými polyetylénovými pentlemi apod.

Po nkolika dnech lapáky z vody vytáhneme a na suchu larvy zahynou.

Imaga možno chytat svtelnými lapáky, emitujícími krátkovlnné svtlo, v kraj-

ním pípad hubit poprašováním nebo postikováním porost v okolí líhnišl:

insekticidy.

PIROZENÍ NEPÁTELÉ

Z pirozených nepátel larev nutno uvést pedevším vodní živoichy, kteí

se jimi živí. tm náleží nap. ploštnky, dravé larvy hmyzu
(
Tanypodinae,

Trichoptera aj.) a ryby. Dosplce loví nkteré druhy dravého hmyzu (nap,

Odonata) a nkteré druhy pták (nap. jiiky, vlaštovky).
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muchniek byla popsána ada virových, houbových, bakteriálních i para-

zitárních nákaz. Z pvodc plísových onemocnní jsou to: Coelomycidium

simulii a Zoophthora {Erynia) curvispina, z protozoárních nákaz choroby vyvolá-

vané biíkovci Herpetomonas mercieri a Crithidia simuliae. Zvlášt astými parazity

bývají výtrusovci ádu Microsporidia [Nosema striclandi, Thelohania bracteata,

PHstophora simulii, Candospora simulii a ada dalších) . Z hlístic parazitují na much-

nikách jako na mezihostitelích již zmiované rody Onchocerca a Omitofilaria ze

skupiny Filariata. Za hostitele slouží nkolika druhm hlístic z eledi Mermithi-

dae. Z pvodc virových nákaz možno uvést iridující virus muchniky Odagmia

ornata.Jak dalece by bylo možno využít tchto pirozených nepátel v boji proti

muchnikám, nelze dosud posoudit.



siln chitínizované (obr. 73). Zámotek beztvarý, vatovitý (obr. 63 A). Stední zub
na pedním okraji hypostomia larvy trojklanný (obr. 61 A— G).

2 (3) Tykadla dospélc 9lenná. Šupinovité trny na hbetní stran zadekových lánk
kukly chybjí. Hlava larvy bez filtraního aparátu (obr. 73) (1. podele Gvmno-
paidinae) 1. rod Tw^ma (str. 175)

3 (2) Tykadla dosplc 11 lenná. Na hbetní stran zadeku kukly, pi pedních okra-

jích 5.-8. zadekového i. ady šupinovitých trn (obr. 65 A). Hlava larvy s fil-

traním aparátem (2. podeledProíZOTz/fmaf) .... 2. Toá ProsimuUum {í,\.r. 9,)
4 (I) Rs zpravidla nerozvtvený; C, Se a Rs ochlupené a otrnné (obr. 70 D)

; pedisulcus

a kalcipala v rzné míe vyvinuty. Koncové trny zadeku kukly menší nebo zcela

chybjí; kutikula zadeku jen slab chitinizovaná. Zámotek kornoutovitý nebo
stevícovitý. Stední zub na pedním okraji hypostomia larvy jednoduchý . . .

3. podele Simuliinae (str. 189)

5 (14) Basitarsusi cylindrický nebo jen mírn zploštlý, bazální ást radiální žilnatiny

vždy ochlupená. V dýchacích keících kukly i v jejich orgánových základech u pre-

pupy nejastji po 4, vzácnji 12 — 16 nebo 36—150 vláknech. Pokud ve výjime-
ných pípadech vláken 8, pak u larev na konci zadeku 2 ventrální papily, které se

svými bázemi tém dotýkají, nebo jsou dýchací vlákna kukly nápadn vzdutá

a v jednotlivých adách hák v zadním pichycovacím teri larvy okolo 28 hák.
6 (9) Pedisulcus chybí, kalcipala dobe vyvinuta nebo naznaena. Chodidlové drápky

$ vždy se zavalitým zoubkem u koene. Po stranách konce zadeku kukly skupiny

rozvtvených nebo jednoduchých, vždy hákovit až spirálovit zohýbaných
šttinek. V dýchacích keících kukly i v jejich orgánových základech u prepupy
po 12-16 nebo 36—150 vláknech. V SSR dosud nezjištn, možno však pedpo-
kládat druhy známé z okolních evropských stát (tribus Cnephiini).

7 (8) Rs nerozvtvený. V dýchacích keících kukly a v jejich orgánových základech

u prepupy po 36 — 150 vláknech. Ventrální papily u larev chybjí

3. rod Cnephia (str. 189)

8 (7) Rs tsn pi pedním okraji kídla rozvtvený (obr. 70 B). V dýchacích keících
kukly a v jejich orgánových základech u prepupy po 12, 14 nebo 16 vláknech.

Ventrální papily u larev vyvinuty 4. rod Greniera (str. 192)

9 (6) Rg nerozvtvený (obr. 70 A). Pedisulcus i kalcipala vždy dobe vyvinuty (obr.

69 F), Chodidlové drápky $ se zavalitým zoubkem u koene i bez nj. V dýchacích

keících kukly po 4 nebo 8 vláknech. Šttinky po stranách konce zadeku kukly

rovné (obr. 64 F) nebo jen mírn na koncích ohnuté.

10 (13) Pleurální membrána vždy holá. Vlákna v dýchacích keících kukly nejsou ná-

padn vzdutá. Ventrální papily larev vždy vyvinuty (tribus Eusimuliini) .

11 (12) Chodidlové drápky ? se zavalitým zoubkem u koene (obr. 82); v paramerách <?

po jednom silném trnu. V dýchacích keících kukly a v jejich orgánových zákla-

dech u prepupy po 4 vláknech . rod Eusimulium {str. \9)

12 (11) Chodidlové drápky $ jednoduché, bez zoubku u koene; v paramerách c? po 2 sil-

ných trnech. V dýchacích keících kukly a v jejich orgánových základech u prepupy

po 8 vláknech 6. rod Schoenbaueria (str. 227)

13 (10) Pleurální membrána vždy ochlupená. Chodidlové drápky (obr. 96) $ nápadn dlou-

hé, vždy bez zoubku u koene. Vlákna dýchacích keík kukly po celé délce siln

vzdutá. Ventrální papily u larev chybjí (tribus Wilhelmiini)

7. rod Wilhelmia (str. 229)

14 (5) Basitarsusi zpravidla zeteln zploštlý, bazální ást radiální žilnatiny lysá nebo jen

s ojedinlými chloupky. V dýchacích keících kukly po 6 nebo 8, výjimen asi
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30 vláknech. Ventrálni papily u larev zpravidla chybjí ; pokud vyvinuty, rozestave-

ny na vzdálenost 1/3— 1/2 obvodu konce zadeku (tribus Simiiliini).

15 (16) Basitarsusi jen mírn zploštlý, jeho délka pev>'šuje šíku 7

—

lOkrát. Pleurální

membrána vždy ochlupená. Zámotek kukly velmi ídce pedený, s velkými nepravi-

delnými otvory pi pedním okraji, vždy mnohem delší než tlo kukly. Stední a okra-

jové zuby na pedním okraji hypostomia larvy mnohem delší než zuby mezi nimi

(obr. 98) 8. rod Tetisimidium (str. 235)

16 (15) Basitarsusi vždy zeteln zploštlý, jeho délka prevy'suje šíkvi jen 4— 6krát. Pleurální

membrána holá nebo ochlupená. Zámotek hustji pedený, nejvýše s drobnými

otvrky nebo pravideln utváenými okénky pi pedním okraji. Hypostomium larvy

jiného typu.

17 (18) Vtve genitální vidliky $ stejn široké jako její kmen a asi o 1/2 kratší; štít 9 šed
lesklý, porostlý jen krátkými chloupky, bez stíbitých kreseb. Gonostylyasi o 1/2

kratší než gonocoxity, s vtším potem zavalitých trn pi vrcholu. Šupinovité trny

na hbetní stran zadeku kukly pi pedních okrajích 6.— 9. nebo 6.— 8. lánku;
koncové trny zadeku kukly rudimentární, sotva patrné. Ventrálni papily u larev

vyvinuty 9. rod Boophthora (str. 237)

18 (17) Vtve genitální vidliky zpravidla širší než její kmen a jen asi o 1/3 kratší; pokud
nikoliv, pak vnitní okraje destiek ovipositoru vykrojené. Štít $ dlouze ochlupený,

asto s rznými stíbitými kresbami. Gonostyly ^2

—

3krát delší než gonocoxity.

Šupinovité trny na hbetní stran zadeku kukly nikdy na 6. lánku, nejvýše na

7.— 9. Larvy bez ventrálních papil.

19 (20) V ohbí chodidlových drápk ?, asi v 1/3 od koene, ostrý zoubek. Vnitní okraje

destiek ovipositoru se distálním smrem rozbíhají. Gonosternum a gonopodit ^
obr. 1 1 . V dýchacích keících kukly po 6 široce rozestavených vláknech, vyrsta-

jících ve dvojicích na 3 spolených stvolech. Zámotek kapsovitý, s postranními okén-

ky pi pedním okraji. Postgenální výez larvy dosahuje až zadnímu okraji hypo-

stomia ; Délka tla larvy 5— 6 mm XO.roáGnits (str. 242)

20 (19) Chodidlové drápky $ se zoubkem nebo bez nj. Genitálie dosplc i znaky kukly

a larvy jiného typu. Pokud zámotek s okénky, pak v dýchacích keících kukly po

8 vláknech. Dosahuje-li postgenální výez larvy až zadnímu okraji hypostomia,

pak délka larvy 7— 10 mm.
21 (22) Chodidlové drápky $ vždy se zoubkem (obr. 106). Gonosternum tj pi pohledu z bo-

ku s dobe vyvinutým ventrálním výbžkem a patou. Pata pilovit ozubená a na

zadním okraji gonosterna svírá s ventrálním výbéžkenn pibližn pravý až ostrý

úhel. Zámotek vždy kornoutovitý, bez okének, nejvýš s drobnými otvrky pi ped-
ním okraji. V dýchacích keících kukly po 6 nebo 8 vláknech; pokud vláken 6, pak

vlákno nejvýše umístné svírá s nejníže umístným ostrý úhel a délka tla kukly

vtší než 3 mm. V pípad, zeje vláken 8, pak spolený stvol nejníže umístné dvoji-

ce vláken je nanejvýš 2

—

3krát delší než stvol umístný nad ním. Postgenální výez
larvy dosahuje nejvýše do 2/3 vzdálenosti zadnímu okraji hypostomia z celkové

délky postgenálního mostu 11. rod Odagmia (str. 244)

22 (21) Chodidlové drápky ? vždy bez zoubku (obr. 113). Ventrálni výbžek a pata gono-

sterna mén výrazné, jejich rozhraní na zadním okraji gonosterna lomené jen v tu-

pém úhlu, nebo zcela rovné; gonosternum asto pi pohledu na ventrálni stranu

ploché. Znaky kukly a zámotku jiného typu. Postgenální výez larvy dosahuje nej-

mén do 3/4 délky zadnímu okraji hypostomia.

23 (24) Pleurální membrána i nkteré okolní hrudní sklerity ochlupené. Destiky oviposito-

ru ? dlouze jazykovit protažené. Gonosternum ^ ploché, jeho tlo pi pohledu na

ventrálni stranu okrouhlé. Zámotek stevícovitý s okrouhlým ústím na vysokém
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límci. V dýchacích keících po 6 pomrn krátkých vláknech. Stední zub hyposto-

mia larvy až 3krát delší než zuby okrajové (obr. 108)

12. rod Obuchovia (str. 258)

24 (23) Pleurální membrána zpravidla, okolní hrudní sklerity vždy holé. Destiky oviposi-

toru nejsou jazykovit protažené. Gonosternum $ jiného typu. Zámotek zpravidla

kapsovitý, pokud stevícovitý, pak jeho ústí rzn vykrajované. V dýchacích keí-
cích kukly po 6 nebo 8, výjimen 30 vláknech, pokud vláken 6, pak dosahují délky

tla kukly. Stední zub hypostomia larvy stejn dlouhý jako zuby okrajové, nebo i o

nco kratší.

25 (26) Štít hrudi $ pi pohledu shora s podélnými, výraznými, stíbit lesklými pruhy.

Gonosternum S pi pohledu na ventrální stranu ploché, se štíhlým a nápadn dlou-

hým ventrálním výbžkem, pod kterým je nkdy umístn okrouhlý kídlovitý pí-

vsek; pata gonosterna bez pilovitých záez. Zámotek stevícovitý, s rzn vykra-

jovaným ústím. Šupinovité trny na hbetní stran zadeku kukly se zaoblenými

vrcholy. Postgenální výez larvy dosahuje až zadnímu okraji hypostomia . . .

(obr. 109, 110) 13. rod Cleitosimulium (str. 261)

26 (25) Stíbité kresby na štít ?, pokud jsou vbec patrné, okrouhlých obrys (obr. 113)

a mén výrazné. Gonosternum á* ze stran stlaené a jeho pata nejmén s jedním pilo-

vitým zoubkem
;
pokud ploché, pak ventrální výbžek zavalitý, na vrcholu zaoblený

a pata s velkým potem pilovitých záez. Zámotek kapsovitý, nkdy s postranními

okénky. Šupinovité trny na hbetní stran zadeku kukly s ostrými vrcholy. Post-

genální výez larvy dosahuje asi do 3/4— 4/5 délky zadnímu okraji hypostomia

(obr. 111— 115) M. rod Simulium (str. 265)

1. podeled GYMNOPAIDINAE

1. rod Twinnia Stone et Jamnback, 1955

Stone a Jamnback, 1955, N. Y. State Museum Bull., 349: 19; Rubcov, 1956: 844; Novák,

1957, Zool. Anz., 159: 168; Rubcov, 1959—1964: 122.

Typ rodu: Twinnia tibblesi Stone et Jamnback, 1955

Dosplci: Tykadla dosplc 9lenná. Štít $ matn ernohndý, ^ šedý, vždy

bez stíbitých kreseb. Rs asi ve 2/3 délky vidlinat rozvtven. C, Se, Ri, Rs
i ob jeho vtve hust ochlupené. Nohy smoln erné {^) nebo tmavohndé ($).

Kalcipala a pedisulcus chybjí. Basitarsusi cylindrický, basitarsuss zploštlý.

Tlo gonosterna ploché, pibližn tvercovitého obrysu. Paramery bez trn.

Mezi destikami ovipositoru obdélníkovitá mezera. Genitální vidlika ? masiv-

n vyvinuta, její kmen zpravidla silnjší než vtve. Velikost 2,8 —5 mm.

Larva: Hlava larvy chironomoidního typu, bez filtraních vjík, vpedu
zúžená, na ventrální stran plochá, tmavohndé barvy. Frontoklypeus smrem

týlu hlavy zúžený, s pozitivní kresbou, postrádající skvrny e a f. Postgenální

výez mlký a úzký, nkdy sotva patrný. Stední zub na pedním okraji hypo-

stomia trojklanný a jeho vrcholy, podobn jako u všech ostatních zub, zaoble-
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né. Tykadlo krátké, jeho poslední dva lánky tmav zbarvené. Svérázn je

utváen svrchní pysk (obr. 68 A) . Anální sklerit ve tvaru písmene Y. Anální

žábry jednoduché. Ventrální papily chybjí.

Kukla: Zámotek vatovitý. V dýchacích keících kukly po 14, výjimen
15—16 vláknech, rozvtvených na tech nápadn vzdutých stvolech. Zadeek
siln sklerotizován. Šupinovité trny pi pedních okrajích abdominálních lán-

k zcela chybjí. Koncové trny zadeku dlouhé, vzhru hákovit zahnuté.

Holarktický rod, vyznaující se mnoha plesiomorfními znaky. Dosud byly

popsány 4 druhy, z nichž 1 je stedoevropský.

1. Twinnia hydroides Novák, 1956

Obr. 61 A, 62 A, 68 A, D, 73, 74, tab. II a, VII a

Novák, 1956: 224, 1957a, sl. parasitol., 4: 227, 1957b, Zool. Anz., 159: 170; tatrensis

Novák, 1959, as. sl. spol. ent., 54: 364, syn. nov.; Rubcov, 1959—1964, 211: 126; Knoz,

1965: 18.

(^5: Devítilánková tykadla dosplc jsou celá tmavohndá. Basitarsus^

cylindrický, jeho délka: šíce = 6,0—7,0 : 1. Basitarsusa zploštlý, jeho délka :

šíce u $ = 5,0—5,5 u ^ 3,2—3,6 : 1. Chodidlové drápky ? jednoduché, bez

zoubku u koene. Gonosternum pi zadním konci ponkud rozšíené, gonostyly

na klíškovit ohnutém vrcholu zašpiatlé, s jedním vrcholovým trnem.

Gonocoxity zavalité, pibližn stejn široké jako jejich délka a o nco delší než

gonostyly. Vertikální úhel ela? 77—86°. Destiky ovipositoru krátcejazykovi-

tého tvaru. Velikost 3,0 —5,0 mm, délka kídla 2,8 —4,0 mm.

Larva: Vrchol mandibuly larvy s 8—9, na konci rovn zaseknutými zuby

ve skupin t. a s. t. (viz obr. 58 J) ; v ad b. t. 5 — 7 zoubk; za výbžkem t. p.

3 —5 jemných trn. Délka tykadla 0,18—0,21 mm. V zadním pichycovacím

teri 70—84 ad hák s 8— 13 háky v jedné ad. Velikost larvy velmi pro-

mnlivá, 5,5 —9,0 mm.

Kukla: V dýchacích keících po 14, výjimen 15 nebo 16 vláknech, širo-

ce rozestavených na tech dlouhých, siln vzdutých stvolech.

Horský až vysokohorský, studenomilný druh. Výskyt od V do VIII s maxi-

mem v VI. Jediná generace do roka. Samice byly pozorovány pi pokuse o sání

krve na lidech. Larvy se líhnou z pezimujících vajíek v dob tání snhu. Vývoj

v prameništích na horských loukách a mýtinách. V okolí líhniš bývají asto
porosty rašeliníku.
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Zempisné rozšíení: Horská pásma st. a z. Evropy (Alpy, Karpaty,

Hercynská pohoí).

Výskyt v CSSR: Vzácnjší horský druh, známý nap. z Vysokých a Nízkých Tater,

Beskyd, Jeseník a Krkonoš.

Taxonomická poznámka: Novák (1959) popsal formu z Vysokých Tater

jako samostatný druh T. tatrensis. Na základ studia typového materiálu

tohoto druhu a jeho srovnání s rozsáhlým materiálem . hydroides z Krkonoš,

Obr, 73. Twinnia hydroides. (Vysvthvky viz str. 172.)
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Jeseník Beskyd nutno konstatovat, že jsou ob formy druhov totožné.

Drobné rozdíly, patrné ze studia typového materiálu obou druh, mají charak-

ter variability v rámci druhu T. hydroides a neopravují nás ani ke stanovení sa-

mostatných poddruh.

Obr. 74. Twinnia hydroides. (Vysvtlivky viz str. 172.)

2. podeled PROSIMUUINAE

2. rod Prosi muliu m Roubaud, 1906

Roubaud, 1906, R. Acad. Sei. Paris, 143: 521 ; Smart, 1945: 480; Rubcov, 1959— 1964:

140; Knoz, 1965: 19; Zwick, 1974: 65.

Typ rodu: Simulium hirtipes Fries, 1824

Dosplci: Tykadla 10 — 11 lánková. Žilnatina kídla stejná jako u rodu

Twinnia. Cylindrický metatarsus 7 —8krát delší než široký. Metatarsusa zejmé-

na U(J siln zploštlý. Pedisulcus a kalcipala chybjí. Nohy cJ celé tmavé a dlou-

ze ochlupené, u $ nkdy zásti žluté nebo žlutohndé, vždy s kratším ochlupe-

ním. Chodidlové drápky $ s jemným zoubkem u koene. Štít bez stíbitých

kreseb, šedivý až syt erný a porostlý dlouhými chloupky rzných barevných

lesk. Paramery $ bez trn, gonosternum ploché, s rzn dlouhým, na vrcholu

vždy zaobleným ventrálním výbžkem. Gonostyly ve tvaru plochého kužele,

zpravidla s vtším potem pedvrcholových trn. Jinak gonopodity podobné

jako u rodu Twinnia. GonofurkacJ jen 2 — 2,5krát delší než široká, asi do 1/3 až

1/2 délky od vrcholu rozeklaná. Vtve genitální vidliky $ stejn široké nebo
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i širší než kmen. Mezi proximálními polovinami vnitrních okraj destiek ovi-

positoru oválná štrbina. Velikost 2,5 —5,0 mm.

Larva: Hlava soudekovitá, s filtraními vjíky. Kresba na frontoklypeu

pozitivní, skvrny „e" a „f" vyvinuty. Vrcholy zub na pedním okraji hypo-
stomia jen mírn zaoblené nebo ostré; stední zub trojklanný. Na vrcholu
mandibuly za výbžkem t. p. nejmén 10 pilovitých zoubk. Anální sklerit

ve tvaru písmene X, ventrální papily chybjí, anální žábry jednoduché. Veli-

kost 6—10 mm.

Kukla: Zámotek vatovitý. Sklerotizace povrchu a koncové trny zadeku
kukly podobné jako u rodu Twinnia. Šupinovité trny na hbetní stran zadeku
vyvinuty pi pedních okrajích 5. —8. lánku. U našicli zástupc v dýchacích
keících po 16 nebo 22—26 vláknech.

Holarktický rod, zahrnující okolo 50 druh a poddruh. Z tchto bylo zjiš-

tno v Evrop asi 10 forem, v SSR 5 druh a 1 poddruh.

KLÍ DRUH RODU PROSIMULIUM

Dosplci

1 (12) Oi rozdleny elem — $$.

2 (7) Vertikální úhel ela okolo 90°. Nohy celé ernohndé.
3 (4) Kmen genitální vidliky 1,5— 2,0krát delší než ramena

\. P. latimucro (str. 181)

4 (3) Kmen genitální vidliky více než 2krát (až 3,5krát) delší než ramena.

5 (6) Šíka 7. sterna vtší než délka 2. P. hirtipes (str. 182)

6 (5) Šíka 7. sterna pibližn stejná jako jeho délka . . . . 3. P. tomoí^ry (str. 184)

7 (2) Vertikální úhel ela 95—100°. Nohy pevážn žluté nebo žlutohndé.

8 (9) Délka štt pi dorzálním okraji 2— 3krát vtší než pi ventrálním (obr. 78) . . .

4. O. subrufipes (str. 185)

9 (8) Délka štt pi dorzálním okraji pibližn stejná jako pi ventrálním.

10 (11) Délka tla 4,0— 5,0 mm 5a. P. rufipes rufipes (str. 187)

11 (10) Délka tla 3,0— 3.8 mm 5h. P. rufipes aestiualis (str. 189)

12 (1) Oi oddleny jen elním švem a možno na nich rozlišit oka dvojí velikosti (makro-
ommatidia a mikroommatidia) — ^,3-

13 (16) Gonosternum pi pohledu zezadu má tvar podkovy.

14 (15) Ochlupení štítu a bazálního kmene kídlové žilnatiny bronzov žluté. Gonosternum
obr. 79 5a. P. rufipes rufipes {str. 187)

15 (14) Ochlupení štítu a bazálního kmene kídlové žilnatiny zlat žluté. Gonosternum
s delším ventrálním výbžkem 5b. P. rufipes aestivalis (str. 189)

16 (13) Gonosternum pi pohledu zezadu trojúhelníkovitého tvaru.

17 (18) Ochlupení Se žlutými i ernými chloupky. Gonofurka rozeklaná nejmén do 1/2

délky od vrcholu \. P. latimucro (str. 181)

18 (17) Ochlupení Se jednobarevné. Gonofurka mén rozeklaná.

19 (20) Vrchol lacinie otrnn na obou stranách. Gonosternum pi pohledu zezadu má tvar

rovnoramenného trojúhelníku (obr. 78) 4. P. subrufipes (str. 185)
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20 (19) Vrchol lacinie otrnn jen na jedné stran. Gonosternum zpravidla ve tvaru rovno-

stranného trojúhelníku (obr. 76).

21 (22) Gonosternum vždy ve tvaru rovnostranného trojúhelníku (obr. 76). Bazální kmeny
kídlové žilnatiny kryty ernými chloupky bronzového lesku

2. P. hirtipes (str. 182)

22 (21) Gonosternum ve tvaru rovnostranného až rovnoramenného trojúhelníku (obr. 77).

Bazální kmeny kídlové žilnatiny žlut ochlupené . . . . 3. P. tomosvaryi (str. 184)

Larvy

1 (2) Stední trojklanný zub hypostomia stejn dlouhý nebo i o nco kratší než zuby

okrajové. Na okraji mandibuly, za výbžkem t. p. 16— 1 8 pilovitých zoubk . . .

1. P. latimucro (str. 181)

2 (1) Stední trojklanný zub hypostomia znateln delší než zuby okrajové. Na mandibule

za výbžkem t. p. mén než 16 pilovitých zoubk.
3 (6) Stední zub hypostomia jen o málo delší než zuby okrajové. Všechny velké zuby

hypostomia, umístné po stranách zubu trojklanného, jsou pibližn stejn dlouhé.

4 (5) V pouzdrech základ kutikulárních zaber kukly po 24— 26 dýchacích vláknech

3. P. tomosvaryi (str. 184)

5 (4) V pouzdrech základ kutikulárních zaber kukly po 16 dýchacích vláknech . . .

2. P. hirtipes (str. 182)

6 (3) Stední zub hypostomia až 2krát delší než zuby okrajové. Okrajové zuby vždy zetel-

n delší než zbývající velké zuby.

7 (8) Vrchol trojklanného zubu otupený. Délka tla 6— 8 mm
4. P. subrufipes (str. 185)

8 (7) Vrchol trojklanného zubu ostrý, délka tla 6— 10 mm.
9 (10) Délka tla 8— 10 mm 5a. P. riifipes rufipes (str. 187)

10 (9) Délka tla 6— 8 mm 5b. P. rufipes aestivalis (str. 189)

Kukly

1 (2) V dýchacích keících okolo 24 vláken 3 . P . tomosvaryi (str. 184)

2 (1) V dýchacích keících po 16 vláknech.

3 (8) Povrch hrudi kukly bez hrbolk, jen rozrýhovaný na nepravidelná políka.

4 (5) Stední spolený stvol dýchacích vláken nejvýše 1 ,5krát delší než jeho šíka. Délka

tla 4,0— 5,5 mm 5a. P. rufipes rufipes (str. 187)

5 (4) Stední spolený stvol dýchacích vláken nejmén 2krát delší než jeho šíka. Délka t-
la 2,5—4,0 mm.

6 (7) Ve vyšších polohách (nad 600 m n. m.) . . . 5b. P. rufipes aestivalis (str. 189)

7 (6) V nižších polohách (400— 600 m n. m.) 4:. P. subrufipes {str. 185)

8 (3) Alespo u báze dýchacích keík vyvinuty okrsky nízkých, husté nahlouených,

hrudních hrbolk.

9 (10) Hrbolky vyvinuty po celé hbetní stran hrudi. Dýchací vlákna v keících široce

rozestavena a rozvtvena na 3 dlouhých spolených stvolech. Horní a dolní stvol

svírají tupý úhel 1. P. latiinucro (str. 181)

10 (9) Hrbolky vyvinuty jen u bází dýchacích keík. Spolené stvoly dýchacích vláken

kratší; horní a dolní stvol svírají ostrý úhel, takže celý keíek je šttekovit sevený

2. P. hirtipes (str. 182)
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1. Prosimulium latimucro (Enderlein, 1925), comb. Zwick, 1974

Obr. 59 , 61 , 75, tab. II b, VII b

Enderlein, 1925, Zool. Anz., 62(9)10: 204 [Hellichia) ; inflatiim Davies, 1957: 1; conistylum

Rubcov, 1959—1964: 588, partim; Knoz, 1965: 22 {conistylum); Zwick: 1974: 76—78.

(J$: Žilnatina kídel, zejména spodní strana Se, u obou pohlaví s ernými
i žlutými chloupky. Vertikální úhel ela ? 90—100°; nohy celé tmavé, zlato-

žlut ochlupené, 7. sternum terminálu $ srdité, pibližn stejn dlouhé jako

Obr. 75. Prosimulium latimucro. (Vysvtlivky viz str. 172.)

Široké. Destiky ovipositoru až 3krát delší než široké. Délka vtví genitální vid-

liky v pomru délce jejího kmene =1 : 1,5 —2,0. Štty $ se zaoblenými zad-

ními rohy, jen asi 1,5 — 2krát širší než dlouhé. Gonosternum cJ pi pohledu ze-

zadu ve tvaru rovnostranného trojúhelníku. Gonostyly o nco kratší než gonoco-

xity, se dvma pedvrcholovými trny. Gonofurka široká, asi do 1/2 od vrcholu

rozeklaná; její vtve rovné, nikoliv na venek ohnuté jako u P. hirtipes a P. to-

mosvaryi. Velikost dosplc 3 —5 mm, délka kídla 2,8 —4,5 mm.
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Larva: Ve velkém filtraním vjíi larvy 24—35 paprsk. Na vrcholu man-
dibuly za výbžkem t. p. 18 —24 pilovitých zoubk, v ad b. t. 9—13 štíhlých

zub. Velké zuby na pedním okraji hypostomia se smrem od okrajových ke

stednímu trojklannému zubu postupnzmenšují. Stední trojklannýzubdosahuje
nejvýše délky zub okrajových, nebo bývá i o nco kratší. Postgenální výez
asi 2krát širší než hluboký, obloukovit \^krojený, dosahující asi do 1/3 délky

zadnímu okraji hypostomia. Barva tla tmavá, velikost 6,5 —9,0 mm.

Kukla: Liší se od ostatních zástupc rodu pítomností drobných a pomrn
hustých hrudních hrbolk a zpsobem vtvení dýchacích keík. Spolené
stvoly dýchacích vláken jsou široce rozestaveny a nápadn dlouhé; horní stvol

bývá 4 —6krát delší než široký. Velikost 3,0 —5,5 mm.

Horský až vysokohorský, studenomilný druh. Doba kuklení a výletu dospl-

c v VI a VIL Jediná, jarní generace do roka. Sání krve na lidech nebylo dosud

prokázáno. Vývoj \' horských prameništích a potocích, asto spolen s T. hyd-

roides.

Zempisné rozšíení: Evropa.

Výskyt v CSSR: Pomrn vzácný horský druh, známý nap. z Krkonoš, Jeseník a z Ta-

ter.

2. Prosimulium hirtipes (Fries, 1824)

Obr. 58 , 61 D, 62 D, 70 C, E, 76, tab. II

Fries, 1824, Observ. entomol. I: 17 [Simulia); Puri, 1925b: 359; Davies, 1957: 4; Rubcov,

1959—1964: 164; Knoz, 1965: 19; Zwick, 1974: 66.

$: Vertikální úhel ela 70 —90°. Tykadla celá tmav zbarvená. Bazální kme-

ny kídlové žilnatiny žlut ochlupený. Základní barva štítu matn ernohndá,
bez stíbitých kreseb. Ochlupení hrudi a 1. abdominálního terga svtle žluté.

Nohy celé tmavé, stíbit ochlupené. 7. sternum srdité, zeteln širší než dlou-

hé. Délka vtví genitální vidliky v pomru délce jejího kmene 1 : 2,5—3,0.

Štty 2,0— 3,Okát širší než dlouhé; jejich délka pi hbetní stran zadeku
pibližn stejn velká jako pi stran bišní. Velikost tla 3,8 —4,8, délka kídla

3,7—4,3 mm.

cJ: Celní šev ochlupen ernými vztyenými chloupky. elisti otrnny jen na

jednom okraji. Ochlupení hrudi, bazálních kmen kídlové žilnatiny a noh

erné. První abdominální Lergum ochlupeno bronzov lesklými chloupky.

Gonosternum pi pohledu zezadu vždy ve tvaru rovnostranného trojúhelníku.

Gonostyly kuželovité, mírn zahnuté, se 2—3 pedvrcholovými trny. Délka
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gonostyl pibližn stejná jako gonocoxit. Gonofurka rozeklaná asi do 1/3

délky od vrcholu, její vtve navenek ohnuté. Velikost tla 4,0 —5,0, délka kíd-
la 3,75—4,5 mm.

Larva: Ve velkém filtraním vjíi larvy 28—48, nej. 35 paprsk. Na
vrcholu mandibuly za výbžkem t. p. 11—12 (výjimen i mén) pilovitých

Obr. 76. Prosimuliiim hirtipes. (Vysvtlivky viz str. 172.)

n r n r
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zoubk, v ad b. t. 7—11, nej. 9 trnitých zoubk. Velké okrajové zuby na

pedním okraji hypostomia pibližn stejn dlouhé jako zbývající velké zuby

po stranách zubu trojklanného. Stední, trojklanný zub jen o málo delší než

velké zuby po jeho stranách. Postgenální výez široce obdélníkovitý, asi 2krát

širší než hluboký, dosahující do 1/3 délky zadnímu okraji hypostomia.

Velikost 6,5 —8,5 mm.

Kukla: Hrudní hrbolky drobné, hust nahlouené a nízké, vyvinuté zpra-

vidlajen u bází dýchacích keík. Dýchacích vláken 16, rozvtvených na tech
krátkých spolených stvolech. Horní a dolní sjx)lený stvol svírají vždy ostrý

úhel, takže celý keíek je sevený, šttekovitého vzhledu. Velikost 4,0 až

4,5 mm, délka dýchacího keíku 1,75—2,25 mm.

Horský až podhorský druh. Doba kuklení a výletu dosplc v V—VI.

Jediná, jarní generace do roka. Samice bodají lovka. Vývoj v horských a pod-

horských potocích, bystinách a íkách.

Zempisné rozšíení: Holarktická oblast.

Výskyt v SSR: Druh idšího výskytu, zjištný nap. v Jeseníkách, Beskydech, Krkono-

ších, na eskomoravské vrchovin a v eském stedohoí.

3. Prosimulium tomosvaryi (Enderlein, 1921), emend. Zwick, 1974

Obr. 61 E, 63 A, 77, tab. II d, VII d

Simulium fuscipes Roser, 1840, Corespondenzbl. Landw. Ver. Würtemberg, Stuttgart, 1 : 41

(praeoc. Simulium fuscipes Fries, 1824); Enderlein, 1921, Sitzber. nátur. Freunde Berlin: 215

{Schönbaueria) ; nigripes Enderlein, 1925, Zool. Anz., 62: 202 ;
pseudohirtipes Smart, 1945, Trans.

R. Ent. Soc. London, 95: 529; hirtipes var. arvernense Grenier, 1947, Bull. soc. ent. France,

52: 66; Novák, 1956: 227 [vigintiquaterni) (nec vigintiquaterniY.náeúein, 1929); Knoz, 1963:

193 (pseudohirtipes) iKnoz, 1965:21 (nigripes) ; Zwick, 1974: 69.

Liší se jen v málo znacích od P. hirtipes.

$: Štít a štítek zlatožlut ochlupené; 7. sternum pibližn stejn dlouhé jako

široké. Velikost stejná jako u P. hirtipes.

(J: Bazální kmeny kídlové žilnatiny tmav zlatožlut ochlupené. Gonoster-

num pi pohledu zezadu má tvar rovnostranného až rovnoramenného trojúhel-

níku.

Celkov dosplci intenzivnji žlut ochlupení než u P. hirtipes.

Larva a kukla: Hrudní hrbolky velmi husté, nepravidelných tvar, vyvi-

nuté po celé dorzální stran hrudi. V dýchacích keících kukly a jejich orgá-

nových základech u prepupy po 23 —26, nej. 24 vláknech. Ve velkém filtra-
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ním vjíi larvy 24—38, nej. 32 paprsk. V ostatních znacích vývojová stadia

velmi podobná jako u P. hirtipes.

Horský a podhorský druh, místy zasahující i do nižších poloh. Doba kuklení

a výlet dosplc od poloviny IV do konce VI. Jediná, jarní generace do roka.

Vývoj v horských a podhorských potocích a íkách, asn najae i v rychlejších

tocích nižších poloh.

Zempisné rozšíení: Evropa.

Výskyt v SSR: Nejhojnjší a nejrozšíenjší zástupce rodu. Krom okolí vtších nížin-

ných tok bžný na území celého státu.

Obr. 77. Prosimulium tomosvaryi. (Vysvtlivky viz str. 172.)

4. Prosimulium subrufipes Knoz sp. n.

Obr. 61 F, 78

P.fuscipes Roser : Rubcov, 1959— 1 964 : 1 79, partim ; Knoz, 1 965 : 20
(
fuscipes) ; Zwick, 1 974

:

83 (sp. ?).
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Blízce píbuzný druhu P. rufipes.

?: Vertikální úhel ela okolo 100°. Holen a stehna pevážn žlutohndé.

Štty pi hbetní stran znateln kratší než pi stran bišní, asi 2,5— 3krát

širší než dlouhé. 7. sternum až l,5krát širší než dlouhé, široce srditého tvaru.

^ : Vrchol lacinie opaten krom vtšího potu trn na vnitním okraji 3 —4

trny na okraji vnjším. Štít, štítek a bazální kmeny kídlové žilnatiny zlato-

žlut ochlupený. Gonosternum pi pohledu zezadu vždy ve tvaru rovnoramen-

ného trojúhelníku. Velikost 3 —4 mm.

<V_/'} O-^l ív_/\

,bjO

gnr gnr

Obr. 78. Prosimulium subrußpes. (Vysvtlivky viz str. 172.)

Larva: Liší se od P. rufipes mírn otupeným vrcholem trojklanného zubu

na pedním okraji hypostomia a menší délkou a svtlejším zbarvením tla.

Velikost 6,5 —8,0 mm.

Kukla: Drobné rozdíly ve zpsobu vtvení dýchacích keík — spolené

stvoly dýchacích vláken bývají zpravidla štíhlejší než u P. rufipes. Velikost

3,0 -4,0 mm.

Druh hor a pahorkatin. Doba kuklení a výlet dosplc VI —VIL Jediná

generace do roka. Sání krve nebylo dosud pozorováno. Vývoj na podobných

biotopech jako u P. hirtipes a P. rufipes, doba kuklení však nastává asi o 3 týdny

pozdji.
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Zempisné rozšíení: Dosud známý jen z SSR. V jižní Evrop výskyt

blízce píbuzného P. fulvipes (Edwards, 1921).

Výskyt v SSR: Bžný zejména ve vyšších polohách (Beskydy v okoU Starých Hamr,
Brnnská vrchovina).

Taxonomická poznámka: Ustanovení této formy za samostatný druh,

dobe odlišitelný podle utváení hypopygia dosplc, vyplývá ze studia typo-

vého materiálu P. rufipes (Meigen), P. fulvipes (Edwards), . fuscipes (Roser)

. galii Edwards, kterou provedla Zwicková (1974). Samice subrufipes sp. n.

se liší od P. rufipes zejména odlišným utváením štt a tvarem 7. sterna, od
P. fulvipes tvarem 7. sterna. P. galii = syn. P. rufipes. Taxonomické pojetí

P. fuscipes viz P. tomosvaryi Enderlein,

5a. Prosimulium rufipes rufipes (Meigen, 1830)

Obr. 59 A, 61 C, 65 A, 79, tab. II e, VII

Meigen, 1830, Syst. Beschr., 6: 313 (Simulia); Davies, 1957: 1; Rubcov, 1959—1964:

180; Knoz, 1965: 20; Zwick, 1974: 78.

$: Vertikální úhel ela okolo 100°. Tykadla celá tmavá. elo a líce stíbit
ochlupené. Kyvadélka žlutohndá. Bazální kmeny kídlové žilnatiny, štít

a tergum 1. abdominálního i. svtle žlut ochlupené. Na nohách jsou smoln
ern zbarveny jen: kyle, distální vrcholy stehen, proximální i distální vrcholy

holení a celá chodidla. Zbývající ásti noh žluté až žlutohndé. 7. sternum po-

dobného obrysu jako u P. tomosvaryi. Délka vtví genitální vidliky v pomru
délce jejího ramene 1 : 2,3 —2,5. Štty 2,5 — 3,5krát širší než dlouhé, jejich

délka na ventrálním okraji jen o málo menší nebo stejná jako pi okraji hbet-
ním. Velikost 4,0 —5,0 mm, délka kídla 3,5 —4,5 mm.

cJ: Lacinie elistí opateny krom vtšího potu trn na vnitním okraji

navíc 3 —5 trny na vrcholové ásti okraje vnjšího. Bazální kmeny kídlové

žilnatiny porostlé tmavými, bronzov lesklými chloupky. Gonosternum pi
pohledu zezadu široce podkovovitého tvaru, pi pohledu z boku s dlouhým,

zavalitým ventrálním výbžkem. Ostatní sklerity hypopygia podobné jako

u P. hirtipes. Velikost 4,0 —5,0 mm, délka kídla 3,75 —5,0 mm.

Larva : Kresba na frontoklypeu podobnájako u P. hirtipes. Postgenální výez
zasahuje o nco více než do 1/3 délky postgenálního mostu. Velké zuby

hypostomia, v poadí 2. a 4. od stedního trojklanného zubu, vždy zeteln delší

než velké zuby v poadí 1. a 3. od stedního. Stední trojklanný zub pesahuje

svým vrciiolem daleko úrove vrchol zub 2. a 4. Po stranách hypostomia po

3 —4 na konci roztepených šttinách. Dva poslední lánky tykadla tmav hndé,
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bazální lánky svtlé. Ve velkém filtraním vjíi 23 —32, nejastji 27 paprsk.

Na vrcholu mandibuly v ad b. t. 7— 12, za výbžkem t. p. 9—16 zoubk.

V zadním pichycovacím teri 76 —80 ad hák, s 9 — 17 háky v jedné ad.
Anální pívsky jednoduché, ventrální papily chybjí. Velikost 7,5 —1 1,0, nej.

8,5 mm.

Obr. 79. Prosimulium rufipes. (Vysvtlivky viz str. 172.)

Kukla: Hrudní hrbolky zcela chybjí; kuíikula hrudi jen rozbrázdna na

nepravidelná políka. Hrudní trichomy jednoduché. Dýchacích vláken 16,

rozvtvených na tech spolených stvolech. Horní spolený stvol svírá se stvo-

lem dolním zpravidla mén ostrý úhel než u P. hirtipes, takže celý dýchací keí-
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ek je košatjší. Chaetotaxie zadeku obr. 65 A. Velikost 4,0 —5,0 mm, délka

dýchacího keíku 1,5— 2,0 mm.

Horský druh. Doba kuklení a výletu dosplc v V a v první polovin VI.

Jediná, jarní generace do roka. Vývoj v horských potocích, bystinách a í-
kách. Samice napadají lovka, domácí i divoce žijící zvíata.

Zempisné rozšíení: Hornatá území palearktické oblasti.

Výskyt v SSR: Krkonoše, Beskydy, Jeseníky, Tatry aj. horská pásma.

5b. Prosimulium rufipes aestivalis Knoz, 1963

Obr. 61 G

Knoz 1963a: 193; Zwick, 1974: 81.

Liší se od typické formy v následujících znacích.

?: Velikost 3,0 -4,0 mm, délka kídla 3,0 -3,8 mm.

^: Štít, štítek a bazální kmeny kídlové žilnatiny zlatožlut ochlupené.

Gonosternum pi pohledu na zadní stranu protáhleji podkovovitého tvaru.

Velikost 3,0 -4,0 mm, délka kídla 2,7 —3,8 mm.

Larva: V kresb na frontoklypeu jsou skvrny ,,a" a ,,d" protáhlého tvaru,

asto splývající v jediný souvislý pruh. Velikost 6,0— 7, mm.

Kukla: Stední spolený stvol dýchacích vláken štíhlejší než u typické formy.

Doba kuklení pevážn v letních msících (VI —VII, vzácnji i poátkem
VIII). Jediná generace do roka. Výskyt v horských oblastech na podobných
biotopech jako P. rufipes.

Zempisné rozšíení: Dosud bezpen zjištn jen v SSR, v Jeseníkách.

3. podele SIMUUINAE

Tribus CNEPHIINI

3. rod Cnephia Enderlein, 1921

Enderlein, 1921, Dtsch. Tierärztl. Wochenschr., 29: 199; Rubcov, 1965: 277.

Typ rodu : Simulium pecuarum Riley, 1 885

Dosplci: Tykadla 11 lenná, Rg nerozvtvený, porostlá chloupky i trny.

Basitarsusi cylindrický, dlouhý. Pedisulcus a kalcipala jen naznaeny nebo zce-
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la chybjí. Chodidlové drápky $ se zavalitým zoubkem u koene. Hypopygium

^ s mohutnými gonocoxity
;
gonostyly kuželovité, mírn zploštlé. Gonosternum

široké, ploché, jen s málo vyvinutým ventrálním výbžkem. Paramery s etný-

mi trny. Velikost 3 —5 mm.

Larva: Zuby na pedním okraji hypostomia drobné, sotva patrné. Stední

zub hypostomia vždy jednoduchý. Postgenální výez dosahuje zpravidla až

zadnímu okraji hypostomia. Anální pívsky jednoduché, ventrální papily

chybjí. Velikost 6— 10 mm.

Kukla: Zámotek stevícovitý, s límcem, hust pedený. V dýchacích keí-
cích po 10—150 vláknech; po stranách konce zadeku hákovit až spirálovit

zohýbané trny. Velikost 3 —5 mm.

Rod zahrnuje asi 50 druh, žijících vtšinou v horských pásmech palearktic-

ké a nearktické oblasti. V SSR je možný nález nejvýše dvou druh.

KLÍ DRUH RODU CNEPHIA

Larvy

1 (2) Ve velkém vjíi 64— 70 paprsk, po stranách hypostomia 6— 7 šttin. Larva posled-

ního instaru vtší, okolo 10 mm \. tredecimata (str. 190)

2 (1) Ve velkém vjíi okolo 46 paprsk, po stranách hypostomia 3— 4 šttiny. Larva

posledního instaru menši, 6— 7 mm 2. C. danubica (str. 191)

Kukly

1 (2) Dýchací keíky s 1
1— 14 vlákny \. tredecimata (str. 190)

2 (I) Dýchací keíky s 30— 32 vlákny 2. danubica (str. 191)

1. Cnephia tredecimata (Edwards, 1920)

Obr. 80

Edwards, 1920: 246 (Simulium); Grenier a Rageau, 1951, Ann. de Parasitol. Humaine et

Comparée, 26, 4: 366; Rubcov, 1956: 324.

$ : Tykadla, nohy a zadeek erné. Štít tmav šedý se temi svtle šedými podélnými pruhy,

zlatožlut ochlupený. Vtve genitální vidliky nkolikrát širší než kmen. Pleurální membrána

hust ochlupená. Velikost 4— 5 mm.

(J: Gonostyly dlouze kuželovité, mírn klíškovité ohnuté, pibližn stejn dlouhé jako zava-

lité gonocoxity; gonosternum ploché, s naznaeným ventrálním výbžkem. V paramerách vtší

poet silných trn. Velikost 4— 5 mm.

Larva: Hlava tmavohndá, s nezetelnou pozitivní kresbou na frontoklypeu. Postgenální

výez dosahuje až zadnímu okraji hypostomia, jeho postranní okraje jsou rovné, konvergent-
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né smující zadnímu okraji hypostomia. Ve velkém filtraním vjíi 64— 70 paprsk. V zad-

ním pichycovacím teri 105— 120 ad hák s 15— 25 háky v jedné ad. Velikost 10 mm.

Kukla: Zámotek hust pedený, s límcem pi pedním okraji a s okrouhlým ústím. V dý-

chacích keících po 11— 14 vláknech. Hrudní trichomy krátké, jednoduché. Hákovit zohý-

bané trny po stranách konce zadeku rozvtvené. Koncové trny zadeku redukované na nízké

hrbolky.

Obr. 80. Cnephia tredecimata. (Vysvtlivky viz str. 172.

Horský krevsající druh, vyvíjející se ve studených, rychle proudících vodách. Doba kuklení

a výlet dosplc VIII— IX.

Zempisné rozšíení: Skandinávie, Anglie, Francie.

Výskyt v SSR: V SSR nebyl dosud zjištn, výskyt možný v horských oblastech, zej-

ména na území Cech.

2. Cnephia danubica Rubcov, 1956

Rubcov, 1956: 331.

Od C. tredecimata se liší zejména menšími rozmry tla larvy a 30— 32 vlákny v dýchacích

keících kukly. Velikost larvy 6— 7 mm.

Doba kuklení a výletu dosplc koncem dubna.

Zempisné rozšíení: Dosud zjištn jen v dolním toku Dunaje.

Výskyt v SSR: Možný v nížinách Slovenska v okolí Dunaje.

191



4. rod Greniera Doby et David, 1959

Doby a David, 1959, Compt. Rend. Séances Acad. Sei., 249: 763; Rubcov, 1960—1964:

590.

Typ rodu: Greniera fabri Doby et David, 1959

Dosplci: Tykadla 10— lllenná. Rg v tsné blízkosti okraje kídla roz-

vtvený ve dv kratiké žilky; ochlupená a souasn porostlá dlouhými trny.

Kalcipala vyvinuta, pedisulcus naznaen nebo zcela chybí. Pleurální membrá-
na holá. Chodidlové drápky ? se zavalitým zoubkem u koene. Gonosternum c?

ploché, gonopodity podobného vzhledu jako u rodu Cnephia. V paramerách po

nkolika krátkých trnech. Velikost dosplc okolo 3 mm.

Larva: Postgenální výez mlký a široký, dosahující nejvýše do 1/3 délky

zadnímu okraji hypostomia. Zuby na pedním okraji hypostomia zetelné;

stední zub jednoduchý, kratší než zuby okrajové. Kresba na frontoklypeu

pozitivní, skvrna „d" tvercovitého tvaru. Ve velkém filtraním vjíi 60—65
paprsk. Anální pívsky jednoduché, ventrální papily vyvinuty. V zadním

pichycovacím teri 70—80 ad hák s 10 háky v jedné ad. Velikost okolo

6 mm.

Kukla: Zámotek kapsovitý, ídce pedený, s rohovitým výrstkem uprosted

pedního okraje nebo bez nj. V dýchacích keících po 12—22 vláknech.

Koncové trny zadeku dobe vyvinuty. Velikost 3 mm.

V rod byly popsány dosud 4 druhy, jejichž výskyt byl zaznamenán jen

z území Evropy. Z nich dva, Greniera fabri a G. sedecimßstulata, mohou být zjiš-

tny také v GSSR.

KLÍ DRUH RODU GRENIERA

Dosplci

1 (4) ??

2 (3) Vertikální úhel ela okolo 90° l.G.fabH (str. 193)

3 (2) Vertikální úhel ela okolo 50° 2.0. sedecimßstulata (str. 194)

4 (1) as
5 (6) Gonosternum úzké, destikovité, s dlouhými rohy (obr. 81 A)

\.G. fabri (str. 193)

6 (5) Gonosternum široké (obr. 81 B) 2. G. sedecimßstulata (str, 194)

Kukly

1 (2) Dýchací keíky se 14 vlákny na 2 spolených stvolech .... \.G.fabri (str. 193)

2 (1) Dýchací keíky se 16 vlákny na 3 spolených stvolech

2. G. sedecimßstulata (str. 194)
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1. Greniera fabri Doby et David, 1959

Obr. 70 B, 81 A

Doby a David, 1959, Compt. Rend. Séances Acad. Sei., 249: 763; Rubcov, 1959—1964:
591.

?: Vertikální úhel ela okolo 90°. Tykadla lOlenná. Celo hust a dlouze ochlupené. Štít

celý erný, bez stíbitých kreseb, dlouze ochlupený. Chodidlové drápky se zavalitým zoubkem
u koene. Basitarsusi dlouhý, cylindrický, basitarsusa s kalcipalou, pedisulcus na 2. chodidlo-

vém lánku zadní nohy chybí. Nohy celé erné. Vtve genitální vidliky nkolikráte širší než
kmen. Štty polokruhoví té. Velikost 3 mm.

gns

gpi

Obr. 81. A — Greniera fahrt, — G. sedecirrifistidata. (Vysvtlivky viz str. 172.)
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: Tykadla lOlenná. Gonostyly štíhlé, jen mírn ohnuté, pibližné stejn dlouhé jako zavalité

gonocoxity. Gonosternum destikovité, s dlouhými rohy. Délka tla gonosterna pibližn stejná

jako jeho nejvtší šíka. Gonofurka smrem distálnímu konci zúžená a na konci klíškovit

rozeklaná. V paramerách po 4— 5 krátkých trnech.

Larva: Kresba na frontoklypeu pozitivní, výrazná, typická krátce obdélníkovitou skvrnou

,,d". Tykadla nápadn dlouhá, poslední dva lánky jen o málo tmavší než ostatní. Ve velkém

filtraním vjíi 60— 65 paprsk. Na vrcholu mandibuly za výbžkem t. p. 3— 5 zoubk. Na
pedním okraji hypostomia jsou nejdelší okrajové zuby. Postgenální výez mlký, dosahující

nejvýše do 1/4 délky zadnímu okraji hypostomia. Anální pívsky jednoduché. V zadním

pichycovacím teri 70— 80 ad hák asi s 10 háky v každé ad. Velikost 6 mm.

Kukla: Zámotek ídce pedený, kapsovitý, bez rohovitého výrstku uprosted pedního

okraje. V dýchacích keících po 14 vláknech, rozvtvených na 2 spolených stvolech. Z hor-

ního stvolu vyrstá 6, z dolního 8 vláken. Hrudní trichomy jednoduché, vlasovit dlouhé.

Koncové trny zadeku mohutné, oste zašpiatlé. Trny po stranách konce zadeku jedno-

duché i rozvtvené, hákovit zohýbané.

Vývojová stadia byla sbírána od konce XII do poátku V v malém potoce v povodí eky
Loiry, severn od Nantes.

Zempisné rozšíení: Francie.

Výskyt v SSR: Pravdpodobný výskyt v Hercynských pohoích.

2. Greniera sedecimfistulata Zwolski, 1964

Obr. 81

Zwolski, 1964, Ann. UMCS Lublin, sec. C, 19: 101; Rubcov, 1959—1964: 592-593.

$: Tykadla 11 lenná, vertikální úhel ela okolo 50°. Terminální ploténky vtví genitální

vidliky trojúhelníkovitého tvaru. Vtve vidliky jen asi 2krát širší než kmen. Štty zeteln

delší než široké. Velikost 3,8 mm.

o : Gonosternum ploché, jeho tlo širší než dlouhé. V paramerách po 14— 15 drobných tr-

nech. Gonostyly kuželovité, klíškovit ohnuté, ponkud zavalitjší než u pedchozího druhu.

Velikost 3,8 mm.

Larva: Nebyla dosud popsána.

Kukla: Zámotek hrub pedený, s dlouhým rohovitým výrstkem uprosted pedního okra-

je. V dýchacím keíku 16 vláken rozvtvených na tech spolených stvolech. Z horního stvolu

vyrstá 8 vláken, ze stedního 6 a z dolního 2. Koncové trny zadeku dobe vyvinuty. Velikost

4 mm.

Larvy a kukly byly nalezeny v malém lesním potoce u Varšavy. Doba kuklení v V. Sání krve

nebylo dosud pozorováno.

Zempisné rozšíení: Polsko.

Výskyt v SSR: Pravdpodobný výskyt na Morav a na Slovensku.
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Tribus EUSIMUUINI

5. rod Eusimulium Roiibaud, 1906

Roubaud, 1906, R. Acad. Sei. Paris, 194: 519; Enderlein, 1921, Deutsche Tieräztl.

Wochenschr., 29: 199 {Cnetha, Nevermannia) ; Rubcov, 1956: 376; Knoz, 1965: 22; Zwick,

1974: 85.

Typ rodu: Si?nulium latipes Meigen, 1804

Dosplci: Hlava 3" pibližn stejn široká jako hru. Vertikální úhel ela $
vždy ostrý. Makadla dlouhá, 3. i. makadelcí užší než u ?. Hru pevážn tma-

v zbarvená, bez výrazných stíbitých kreseb; jen postscutellum bývá stíb-

it ojínné, Pleurální membrána vždy holá. Rs nerozvtvený, a Ri opateny
krom chloupk navíc adami zavalitých trn. Basitarsusi dlouhý, cylindrický.

Kalcipala a pedisulcus dobe vyvinuty. Basitarsuss u S nápadn široký, vždy
širší než u ?. Chodidlové drápky $ s velkým zavalitým zoubkem u koene.
V paramerách $ po jednom velkém trnu. Velikost 2,5 —5,5 mm.

Larva: Frontoklypeus smrem zadnímu okraji lichobžníkovit rozšíený.

Kresba na frontoklypeu vždy pozitivní. Ve velkém filtraním vjíi 27 —59 pa-

prsk. Tykadla nápadn dlouhá, jejich délka pesahuje délku bazálního stvolu

filtraních vjík. Zbarvení všech lánk tykadla stejné, zpravidla svtle žluté.

Celistní makadla štíhlá. Postgenální výez rzn hluboký a široký. Na pedním
okraji hypostomia vyvinuto jen 7 jednoduchých zoubk. V orgánových zákla-

dech dýchacích keík kukly u všech našich zástupc po 4 vláknech. Anální

žábry jednoduché nebo rozvtvené. Ventrální papily vždy vyvinuty, dlouze

kuželovité, umístné blízko sebe, asto se svými bázemi dotýkají. Velikost

5—11 mm.
'^

,Kukla: Zámotek kapsovitý, rozlišený na píkrov a vnitní pouzdro. Jeho
pední okraj bývá nkdy vykrojený, jindy je uprosted protažen v rzn utvá-

ený rohovitý výrstek. Chaetotaxie kukly je charakteristická pro jednotlivé

skupiny druh. V dýchacích keících vždy po 4 vláknech. Zadeek jen slab
sklerotizován ; terga a sterna nejsou od ostatní kutikuly odlišitelná. Koncové
trny zadeku vždy vyvinuty, nkdy však bývají krátké a na vrcholu tup za-

konené. Hákovit zohýbané trny po stranách konce zadeku chybjí. Velikost

2,5 —5,5 mm.

Do rodu náleží asi 100 druh. Z nich vtšina žije v horských a podhorských

oblastech východní polokoule. Mén druh je známo ze Severní a Jižní Ame-
riky. Na území SSR bylo zjištno dosud 17 druh.
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KLÍ DRUH RODU EUSIMULIUM

Dosplci

1 (32) 99

2 (21) Hustota chloupk po celém vnjším povrchu štt pibližn stejná (skupina E.

latipes).

3 (8) Bazální kmeny kídlové žilnatiny ern ochlupené.

4 (5) Vertikální úhel ela okolo 85° 3. E. crenobium (str. 205)

5 (4) Vertikální úhel ela mí nejvýše 80°.

6 (7) Vertikální úhel ela okolo 77°, velikost tla 3.5— 5,0 mm
2.E. costatum (str. 203)

7 (6) Vertikální úhel ela okolo 70°, velikost tla 2,8— 3,5 mm . . . \.E. latipes (str. 200)

8 (3) Alespo nkteré chloupky na bazálních kmenech kídlové žilnatiny žluté.

9 (10) Bazální kmeny kídlové žilnatiny porostlé ernými i žlutými chloupky ....
4. £. cryophihun (str. 206)

1 1 (9) Bazální kmeny kídlové žilnatiny porostlé jen zlatožlutými nebo žlutými chloupky.

11 (12) Dorzální rohy štt cípovit protaženy . E.carpathicum (str. 208)

12 (11) Dorzální rohy štt nejsou cípovit protaženy.

13 (14) Dorzální rohy štt natolik zaoblené, že dorzální okraj štt pechází od samého
poátku plynulou kivkou v okraj zadní 6. E. bertraiidi {str. 210)

14 (13) Dorzální rohy štt hranaté nebo mén zaoblené, takže alespo poátek dorzál-

ního okraje je rovný.

15 (16) Pomr délky a šíky basitarsui 4,6—5,0 : 1. Vertikální úhel ela 80—82° . . .

7. E. codreanui (str. 211)

16 (15) Pomr délky a šíky basitarsui 5,5— 6,5 : 1. Vertikální úhel ela zpravidla menší.

17 (18) Délka výšky frontookulárních trojúhelník v pomru délce jejich základny pibliž-

n 1 : 1 . Štty obr. 85 8. £. carthiisiense (str. 2 1 3)

18 (17) Délka výšky frontookulárních trojúhelník v pomru délce jejich základny

1,6— 2,2 : 1. Štty jiného typu.

19 (20) Vertikální úhel ela okolo 66° 9. E. brevidens (str. 214)

20 (19) Vertikální úhel ela okolo 77° 10. E. oligotuberculatu?n (str. 215)

21 (2) Pi zadním okraji šttu, asi uprosted nebo v horní polovin vnjší plochy šttu,

hustji ochlupená ploška.

22 (25) Pomr délky a šíky basitarsus asi 7,5 : 1. Zadní holen tmav zbarveny u báze i na

vrcholu, jen jejich stední ást zstává svtlá (skupina E. angustitarse) .

23 (24) Bazální kmeny kídlové žilnatiny zpravidla ern ochlupené. Výskyt v okolí pra-

meniš a horských a podhorských potok . . . W. E. angustitarse s. 1 . (str. 2 1 7)

24 (23) Bazální kmeny kídlové žilnatiny vždy žluté ochlupené. Výskyt v rybniních oblas-

tech \2. E. latigonium (str. 219)

25 (22) Pomr délky a šíky basitarsua asi 6 : 1 . Zadní holen více než do 1/2 od báze svtlé,

zbývající ást tmavá (skupina E. aureum).

26 (27) Vertikální úhel ela okolo 90°. Zadní okraj destiek ovipositoru jen krátce jazykovit

protažen 16. £. serbicum (str. 225)

27 (26) Vertikální úhel ela 70— 80°, zadní okraj destiek ovipositoru dlouze jazykovit

protažen.

28 (29) Vertikální úhel ela okolo 73°, výška ela více než 2krát vtší než jeho nejmenší

šíka 1. E. latizonum (str. 224)

29 (28) Vertikální úhel ela okolo 80°; výška ela mén než 2krát vtší než jeho nejmenší

šíka.

30 (31) Délka výšky frontookulárních trojúhelník v pomru délce jejich základny
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pibližné 2:1 14:. E. securiforme (str. 223)

31 (30) Délka výšky frontookulárních trojúhelník v pomru délce jejich základny

0,5—1,2 : 1 13. ^. aureum (str. 221)

32 (1) SS
33 (55) Tlo gonosterna ploché, nkdy s výrazným kýlem v mediánní linii. Gonostyly velké,

stevícovitého vzhledu, pibližn stejn dlouhé jako gonocoxity; jejich šíka asi

o 1/2 menší než šíka gonocoxit.

34 (52) Tlo gonosterna bez výrazného kýlu na ventrální stran, jen pi zadním okraji

mírn prohnuté. Gonofurka rozeklaná až do 1/2 délky od vrcholu (skupina E.

laiifies) .

35 (36) Gonostyly zpravidla se dvma až temi pedvrcholovými trny. 10. sternum obr. 84

3. E. crenobium (str. 205)

36 (35) Gonostyly vždy jen s jedním pedvrcholovým trnem. 10. sternum jiného typu.

37 (38) 10. sternum pi pedním okraji stopkovít zúžené, jeho distální ást za stopkovítou

zúženinou okrouhlého tvaru (obr. 85 B) 8. £. carthusiense (str. 213)

38 (37) 10. sternum není stopkovit zúžené.

39 (42) 10. sternum kratší nebo jen o málo delší než jeho nejvtší šíka pi zadním okraji.

40 (41) Gonostyly obr. 89 \Q. E. oligotuberculatum (str. 215)

41 (40) Gonostyly obr. 82 l.E.latipes (str. 200)

42 (39) 10. sternum vždy zeteln delší než jeho nejvtší šíka pi zadním okraji.

43 (44) Velikost 4—5 mm, šíka tla gonosterna asi uprosted jeho délky jen l,5krát vtší

než jeho délka v mediánní linii. Gonostyly o nco delší než gonocoxity (obr. 83)

2. E. costatum (str. 203)

44 (43) Velikost menší než 4 mm, šíka tla gonosterna uprosted jeho délky 1,6— 2,5krát

vtší než jeho délka v mediánní linii. Gonostyly stejn dlouhé nebo i o nco kratší než

gonocoxity.

45 (46) 10. sternum 1,8— 2,0krát delší než jeho nejvtší šíka pi zadním okraji, zadní okraj

tla gonosterna polokruhovít zakrojený (obr. 85 C) . . . 6. E. bertrandi (str. 210)

46 (45) 10. sternum mén než l,8krát delší než jeho nejvtší šíka pi zadním okraji, zadní

okraj tla gonosterna zaoblený jen v boních ohbích.

47 (48) Distální ást 10. sterna kosotvereného obrysu (obr. 87)

7. E. codreanui (str. 211)

48 (47) 10. sternum jiného tvaru.

49 (50) Pední okraj 10. sterna zeteln širší než nejvtší šíka jeho distální ásti (obr. 88)

9. E. brevidens (str. 214)

50 (49) 10. sternum obr. 86. Vnjší okraj gonostyl lomený (obr. 86)

. E. carpathicum (str. 208)

51 (50) 10. sternum obr. 85 A. Vnjší okraj gonostyl rovný . . . A. E. cryophilum (str. 206)

52 (34) Tlo gonosterna s výrazným kýlem v mediánní linii. Gonofurka pentlicovitá, na
konci jen mírn rozšíená, nerozeklaná (skupina E. angustitarse) .

53 (54) 10. sternum a gonostyly obr. 90 \\. E. angustitarse (str. 217)

54 (53) 10. sternum a gonostyly obr. 91 \2. E. latigonium (str. 219)

55 (33) Gonosternum zespoda úzce klínovitého tvaru. Gonostyly hákovité, asi 2— 3krát

delší než mohutné gonocoxity; gonofurka pentlicovitá, na konci nerozeklaná, jen

mírn rozšíená (skupina E. aureum).

56 (57) Pedvrcholový trn gonostyl umístn termináln, tlo gonosterna krátké, jen asi

2— 2,5krát delší než široké (obr. 92 B) 16. E. serbicum (str. 225)

57 (56) Pedvrcholový trn gonostyl umístn subtermináln; tlo gonosterna nejmén
3krát delší než jeho nejvtší šíka.

58 (59) Tlo gonosterna pi pohledu na boní stranu úzké; vrchol gonostyl zaoblený
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orgán zaujímá 1/2—2/3 délky 3. i. makadla. Na vnitním okraji mandibuly

27—35 zoubk, na vnjším 10 — 13. Na jednom okraji lacinie 14 — 18, na dru-

hém 10—11 zoubk. Štít a štítek nažloutle ochlupené, postscutellum lysé.

Na kídle jsou žilky a R porostlé chloupky i trny, Se a Rg jen trny. Na nohách

jsou tmavé zbarveny: kyle, pikylí a chodidla celá, stehno asi do 1/2 od distál-

ního vrcholu a holen do 1/4 od obou vrchol. Zbývající ásti svtle hndé až

žluté. Pomr délky a šíky basitarsui =7,0—8,0 : 1, basitarsus =6,0—7,0 : 1.

Pomr šíky holen zadní nohy a šíky basitarsua =2:1. První abdominální

tergum nažloutle ochlupené. Délka kmene genitální vidliky 0,17—0,20 mm.
Terminálie obr. 82. Velikost 3,0—4,0 mm,

cJ: Pomr délky a šíky 3. i. makadla asi 2,2—2,5 : 1. Smyslový orgán

zaujímá 1/8 — 1/6 délky 3. i. makadla. Mandibuly bez trn nebo zoubk.
Vrcholy lacinií porostlé etnými trny. Pronotum a proepisternum stíbit
ochlupené, praescutum, scutum a scutellum nažloutle až zlatožlut ochlupené.

Postscutellum lysé, stíbit ojínné. Kídlo stejné jako u $. Nohy celé tmavé.

Pomr délky a šíky basitarsui = 7,0—8,0 : 1, basitarsua = 3,2—4,0 : 1. Po-

mr šíky holen zadní nohy a basitarsua = 1:1. První abdominální tergum

ern ochlupené. Sklerity hypopygia obr. 82. Velikost 3,0 —4,0 mm.

Larva: Základní zbarvení hlavy svtle hndé až slámov žluté, u nkterých

populací z horských oblastí tmavohndé. Kresba na frontoklypeu pozitivní;

skvrny „b" umístny zpravidla blíže podélné ose ftontoklypea než skvrny

,,c", skvrna ,,d" ve tvaru protáhlého rovnoramenného trojúhelníka. Postgenáí-

ní \ýez tvercovitý až okrouhlý, pibližn stejn široký jako hluboký, zasahují-

cí asi do 1/4 délky zadnímu okraji hypostomia. Zuby na pedním okraji hypo-

stomia málo vyvinuté, stední zub pibližn stejn dlouhý jako okrajové. Na
každé stran hypostomia po 3 —5 šttinách. Tykadlo 4lánkové, celé svtle žlu-

té až svtle hndé, 0,5 —0,6 mm dlouhé. Ve velkém filtraním vjíi 40 —60
paprsk. Na vrcholu mandibuly je v ad b. t. 7—10 zoubk, za \^bžkem t. p.

2 —4jemné trny. Pomr délky a šíky elistního makadla = 4 : 1. V pouzdrech

základ dýchacího aparátu kukly po 4 vláknech. V zadní písavce 63 —75 ad
hák s 9— 14 háky v jedné ad. Ventrální papily dlouhé, tsn vedle sebe

umístné; anální pívsky rozvtvené, na každém ze 3 základních lalok

vyrstá po 7 —8 lalcích. Velikost 6,0 —8,0 mm.

Kukla: Zámotek hust pedený, se štíhlým rohovitým výrstkem, který je

na vrcholu zubat zaseknutý. Hrudní trichomy kukly jednoduché. Hrudní

hrbolky pomrn ídké, oválného obrysu, dosahující prmru 0,003 až

0,008 mm. Oba páry dýchacích vláken se vtví v sagitální rovin. Horní spo-

lený stvol dýchacích vláken svírá se stvolem dolním vždy ostrý úhel. Trichomy

a trny na hbetní stran 2. abdominálního lánku všechny jednoduché. Kon-
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cové trny zadeku dobe vyvinuty. Pi pedních okrajích hbetní strany 5 -8
abdominálního lánku ady mohutných, oste zašpiatlých šupinovitých
trnu

Obr. 82. Eusimulium latipes. (V\svtlivkv viz str. 172.
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Vý\'OJ v horských a podhorských potocích a íkách s istou vodou. Bhem
roku se vyvíjejí 2 —3 generace. Doba kuklení a výletu dosplc 1. generace od

konce III do poátku V, druhé generace v VII —VIII, tetí v IX —X. Pezi-

mují larvy. Krevsající druh.

Zempisné rozšíení: Holarktická oblast.

Výskyt v SSR: Jeden z nejhojnjších zástupc eledi, rozšíený po celém území krom
okolí vtších nížinných tok.

2. Eusimulium costatum (Friederichs, 1920)

Obr. 58 A, B, D, F, G, H, I, J, 59 D, 61 I, 83, tab. II g, VII f

Friederichs, 1920: 221 {Simulium); Grenier, 1953: 104 {Simulium); Rubcov, 1956: 446;

Novák, 1956: 22; Knoz, 1965: 23.

$: Vertikální úhel ela 76—78°. Pomr délky a šíky 3. lánku ma-
kadla = 1,5—1,8 : 1. Smyslový orgán zaujímá asi 2/3 délky 3. i. makadla.

Barva ochlupení tla podobnájako u E. latipes. Pomr délky a šíky basitarsui =
==8,0—8,8 : 1, basitarsu3 =6,0-7,6 : 1. Pomr šíky holen zadní nohy

šíce basitarsua = 1,4—1,8 : 1. Tergum 1. abdominálního i. stíbit ochlu-

pené. Terminálie obr. 83. Velikost 3,5 —4,5 mm.

o : Pomr délky a šíky 3. i. makadla 2,2 —2,3 : 1. Smyslový orgán zaujímá

1/5—1/4 délky 3. i. makadla. Pronotum a proepisternum nažloutle, praescu-

tum a scutum zlatožlut a scutellum šediv ochlupené. Pomr délky a šíky

basitarsui = 8,0—9,0 : 1, basitarsua = 4,7—4,8 : 1. Pomr šíky zadní holen
šíky basitarsus = 1,2—1,4 : 1. Sklerity hypopygia obr. 83. Velikost 3,5 až

4,5 mm.

Larva: Základní barva hlavy slámov žlutá. Kresba na frontoklypeu pozi-

tivní, výrazná, skvrna ,,d" zpravidla ve tvaru rovnostranného trojúhelníka.

Postgenální výez zcela mlký a úzký, trojúhelníkovitého nebo tvercovitého

obrysu, zasahující jen asi do 1/9—1/8 délky zadnímu okraji hypostomia.

Zuby na pedním okraji hypostomia drobné. Po stranách hypostomia po 5 —1

1

šttinách. Délka tykadla okolo 0,6 mm. Na vrcholu mandibuly v ad b. t.

8—13 zoubk, za výbžkem t. p. jeden, výjimen 2 pilovité zoubky. Pomr
délky a šíky elistního makadla = 4,0 : 1. V zadní písavce 73 —89 ad hák
s 10—13 háky v jedné ad. Ventrální papily vyvinuty, anální pívsky jedno-

duché. Velikost 8— 10 mm.

Kukla: Zámotek kapsovitý, bez rohovitého výrstku. Hrudní trichomy

zpravidla jednoduché, jen v ojedinlých pípadech mže být nkterý rozvtve-
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„« Hrudni hrbolky okrouhlého obrysu, pomrn husté, o prurrreru 0,004 az

O Oofmm Dýchacívlákna se vtví v sagitální rovin, jejich povrch je porostly

drobn":^; tmav zbarvenými bradavkami, šupinovtté trny vyvmuty pn ped-

ních okrajích 5. -9. abdominálního lánku.

Obr. 83. EmimuUum coslatum. (Vysvtlivky viz str. 172.)
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Vývoj v malých horských a podhorských potocích a prameništích. Poet
generací a doba výletu dosplc stejné jako u E. latipes. Sání krve nebylo dosud

pozorováno.

Zempisné rozšíení: Evropa s výjimkou severských zemí.

Výskyt v SSR: Na vhodných biotopech bžný na území celého státu.

3. Eusimulium crenobium Knoz, 1961

Obr. 59 E, 61 K, 63 D, 84, tab. II h, VII g

Knoz,,! 961c: 400; Zwolski, 1963: 180; Rubcov, 1959—1964: 600; Knoz, 1965: 24.

$: elo, líce a temeno stíbit ochlupené. Vertikální úhel ela 79—89°.

Pomr délky a šíky 3. i. makadla 1,5—1,8 : 1. Smyslový orgán zaujímá asi

1/2 délky 3. i. makadla. Na vnitním okraji mandibuly 27, na vnjším 12—13
zoubk. Na jednom okraji lacinie 14 — 16, na druhém 12—13 zoubk. Hru,
kídlo a nohy stejné jako u E. latipes. Terminálie obr. 84. Velikost 3,0 —
4,5 mm.

S: Pomr délky a šíky 3. i. makadla 2,8 —3,0 : 1. Smyslový orgán zaujímá

asi 1/6 délky 3. i. makadla. Pronotum a proepisternum stíbit, preascutum

a scutum bronzov žlut, scutellum a mesepimeron ern ochlupené. Postscu-

tellum lysé, se stíbitým náletem. Kídlo a nohy stejn utváené jako u E. lati-

pes. Sklerity hypopygia obr. 84. Gonostyly zpravidla se dvma, v ojedinlých

pípadech sjedním nebo se temi pedvrcholovými trny. Desáté sternum zetel-

n delší než široké. Velikost 3,0 —4,2 mm.

Larva: Základní barva hlavy svtle hndá až hndá. Kresba na fronto-

klypeu pozitivní, málo zetelná. Postgenální výez mlký, tvercovitý nebo
trojúhelníkovitý, zasahující do 1/7—1/4 délky zadnímu okraji hypostomia.

Poet šttin po stranách hypostomia 4—7. Stední zub hypostomia pibližn
stejn dlouhý jako zuby okrajové. Délka tykadla okolo 0,62 mm. Ve velkém
filtraním vjíi 32 —51 paprsk. Na vrcholu mandibuly v ad b. t. 12 —16, za

výbžkem t. p. 3 —4 trnité zoubky. V zadní písavce 62 —87 ad hák s 10—15
háky v jedné ad. Anální žábry rozvtvené se 7 —8 pomrn dlouhými
postranními lalky na každém hlavním laloku. Velikost 6,5 —8,5 mm.

Kukla: Zámotek hust pedený, s dobe vyvinutým, na konci tup zašpia-

tlým rohovitým výrstkem. Hrudní trichomy jednoduché, hrbolky oválné,

pomrn ídké, o prmru 0,003 —0,007 mm. Dýchací keíek košatý. Spolený
stvol horní dvojice dýchacích vláken bývá až o 1/2 kratší než stvol dolní. Vlákna
horního páru dýchacího keíku se vtví v rovin sagitální, dolního v rovin
kolmé sagitální. Chaetotaxie zadeku podobná jako u E. latipes.
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Výv^j výlun v horských prameništích a v malých potcích s istou, po ce-

lý rok chladnou vodou. 2—3 generace do roka s výletem dosplc ve IV—V,
VII —VIII a v IX. Larvy poslední generace zásti pezimují. Sání krve nebylo

dosud pozorováno.

Zempisné rozšíení: Stední, jižní a západní Evropa.

Výskyt v SSR: Bžný druh v horských oblastech nad 600 m n. m. (Jeseníky, Beskydy.

Krkonoše, Vysoké a Nízké Tatry aj. pohoí).

Obr. 84. Eusimulium crenobium. (Vysvtlivky viz str. 172.)

4. Eusimulium cryophilum Rubcov, 1959

Obr. 61 J, 64 D, 85 A, tab. III a, VII h

Rubcov, 1959: 54; Rubcov, 1959—1964: 606; carthusiense f. brevicaulis Dorier et Grenicr,

1960—1961, Trav. Lab. Hydr. Pise. Grenoble, 50—51: 93 {Simulium); Knoz, 1961b: 405;
Zwolski, 1963b: 121; Knoz, 1965: 24.
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?: Vertikální úhel ela 62-70° <;,^ i -

3. I. „abdia. Na vni.Wm okraji' „Tn'd^""^™' "' '"" ''^'"^

p.lov.,ých zoubk. Na jednom okraji X^Zi^l ^^
^27 na vngaím okolo 14

ku. Na bazálních kmenecli kfírilovi -T '
"* ''''"hém 11-13 zoub-

£'./aft>«.
"•" *'" ""• V ostatních znacích podobnýjako

Obr. 85. A - Eusimulium cryophilum, - E. carthusiense, - E. bertrandi.
str. 172.)

(Vysvtlivky viz
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cJ: Liší se od E. latipes v následujících znacích. Pomr délky a šíky 3. i.

makadla 2,7—2,9 : 1. Smyslový orgán zaujímá asi 1/8 délky 3. i. makadla.

Proepisternum, pronotum a mesepimeron nažloutle, praescutum a scutum
zlatožlut ochlupené. Scutellum a 1. abdominální tergum s dlouhými, tmav
žlutými chloupky. Sklerity hypopygia obr. 85 A. Velikost 3,0 —4,0 mm.

Larva: Základní zbarvení hlavy svtle hndé až hndé. Kresba na fronto-

klypeu pozitivní, dobe patrná. Postgenální výez zpravidla okrouhlý, zasahu-

jící do 1/4 — 1/2 délky zadnímu okraji hypostomia. Zuby na pedním okraji

hypostomia výrazné, štíhlejší a delší než u pedchozích druh skupiny. Po
stranách hypostomia po 4—7 šttinách. Délka tykadla 0,61 mm. Ve velkém

filtraním vjíi 30 —39, nejastji 33 paprsk. Na vrcholu mandibuly v ad
b. t. 7 —9 zub, za výbžkem t. p. zpravidla 4 trnité zoubky. V zadní písavce

73 —89 ad hák s 11—15 háky v jedné ad. Na každém z hlavních lalok

análních pívsk po 6 —7 postranních lalcích. Velikost 6 —8 mm.

Kukla: Pedivo zámotku husté, vlákna hrubší než u E. latipes. Rohovitý

výrstek na pedním okraji zámotku dlouhý, na konci zašpiatlý. Hrudní
trichomy vlasovit dlouhé, vždy jednoduché, hrbolky okrouhlého obrysu, s hlad-

kým povrchem, o prmru 0,005 —0,010 mm. Horní dvojice dýchacích vláken

se vtví v rovin kolmé sagitální, dvojice dolní v rovin sagitální. Spolené
stvoly dvojic dýchacích vláken svírají velmi ostrý úhel, takže dýchací keíek
má šttekovitý tvar a je až dvakrát delší než tlo kukly. Chaetotaxie zadeku
podobná jako u E. latipes. Velikost 3,0 —3,7 mm.

Vývoj v menších potocích horských a podhorských oblastí. 2 —3 generace do

roka s dobou výletu dosplc jako u E. latipes. Sání krve obratlovc nebylo

dosud pozorováno.

Zempisné rozšíení: Evropa.

Výskyt v CSSR: V horských a podhorských oblastech na výše uvedených biotopech

bžný druh.

5. Eusimulium carpathicum Knoz, 1961

Obr. 61 N, 63 F, 64 D c, 86, tab. III b, Vlij

línoz, 1961: 393; Serra-Tossia, 1962—1963, Trav. lab. hydrob. et pisc. univ. Grenoble,

54—55: 133 {Simulium); Zwolski, 1963b: 120; Rubcov, 1959—1964: 599; Knoz, 1965: 26.

Od E. latipes se liší v následujících znacích.

$: Vertikální úhel ela 58 —71 °. Najednom okraji lacinie 13 —16, na druhém
12—15 zub. Praescutum a scutum zlatožlut ochlupené. Bazální kmeny kíd-
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love žilnatiny žlut ochlupené. Terminálie obr. 86. Ventrálni rohy štt
cípovit protažené. Velikost 3,5 —4,0 mm.

cJ: Pomr délky a šíky 3. i. makadla 2,0 —2,1 : 1. Smyslový orgán zaujímá

1/5—1/4 délky 3. i. makadla. Sklerity hypopygia obr. 86. Velikost 3,7 —4,0 mm.

Obr. 86. Eusimulium carpathicum. (Vysvtlivky viz str. 172.)

Larva: Základní barva hlavy tmavohndá až erná. Kresba na frontokly-

peu pozitivní, na tmavém pozadí špatn zetelná. Postgenální výez okrouhlý

nebo v podob lomeného oblouku, dosahující asi do 1/2 délky zadnímu okraji

hypostomia. Po stranách hypostomia po 5 —9 šttinách. Stední zub na ped-
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ním okraji hypostomia 2 —4krát delší než zuby okrajové. Tykadlo u koene
lehce nahndlé, jinak svtlé, o délce okolo 0,55 mm. Ve velkém filtraním v-
jíi okolo 33 —38 paprsk. Na vrcholu mandibuly v ad b. t. 8—10 zub, za

výbžkem t. p. 3 —5 trnitých zoubk. V zadní písavce 62 -86 ad hák
s 8 — 13 háky v jedné ad. V análních pívscích po 7 —9 dlouhých postran-

ních lalcích na každém základním laloku. Velikost 6,0— 7,8 mm.

Kukla: Pedivo zámotku ídké, z hrubých vláken. Rohovitý výrstek na

pedním okraji zámotku bývá zpravidla krátký a nápadn široký. Hrudní tri-

chomy zásti jednoduché, zásti vidlinat vtvené, hrbolky ídké, s bradavi-

tým povrchem. Prmr hrudních hrbolk 0,003 —0,010 mm. Spolený stvol

horní dvojice dýchacích vláken 3 —5krát delší než široký, dolní stvol kratší než

široký. Oba páry dýchacích vláken se vtví v rovinách kolmých sagitální.

Oba páry vláken obloukovit ohnuté tak, že se svými vrcholy ped tlem kukly

dotýkají a celý dýchací keíek má kruhovitý tvar. Velikost 3,0 —4,0 mm.

Vývoj v horských prameništích a malých potocích. 2—3 generace do roka

s výletem dosplc jako u E. latipes. Sání krve nebylo dosud pozorováno.

Zempisné rozšíení: Evropa.

Výskyt v CSSR: Šumava, Krušné hory, Krkonoše, Jeseníky, Beskydy, eskomoravská

vrchovina, Nízké a Vysoké Tatry.

6. Eusimulium bertrandi (Grenier et Dorier, 1958)

Obr. 64 D d, 65 F, 66 B, 85 C, tab. III c, VII m

Grenier a Dorier, 1958— 1959: 1 {Simulium) ; Grenier, 1953: 136 {Simulium sp. IV); Rubcov,

1959—1964: 605; Zwolski, 1963b: 160; Rivosecchi, 1963: 128; Knoz, 1965: 27.

$: První dva lánky tykadel ponkud svtlejší než lánky následující. Verti-

kální úhel ela 63—66°. Pomr délky a šíky 3. i. makadla 1,6-1,8 : 1.

Smyslový orgán zaujímá o nco více než 1/2 délky 3. i. makadla. Na vnitním

okraji mandibuly 20—24, na vnjším 10—12 zoubk. Na jednom okraji

lacinie 13—14, na druhém 9—10 zoubk. Bazální kmeny kídlové žilnatiny

svtle žlut ochlupené. Pomr délky a šíky basitarsui = 9,5 : 1, basitarsua =
— 5,5—6,5 : 1. Basitarsuss asi o 1/5 užší než hole zadní nohy. Terminálie

obr. 85 Velikost 3,2 -3,6 mm.

(J: Pomr délky a šíky 3. i. makadla asi 2,0 : 1. Smyslový orgán zaujímá

asi 1/5 délky 3. i. makadla. Bazální kmeny kídlové žilnatiny ern ochlupené.

Pomr délky a šíky basitarsui 8,0 —10,0 : 1, basitarsus 4,0 —4,2 : 1. Basitarsuss

stejn široký jako hole zadní nohy. Sklerity hypopygia obr. 85 C. Velikost

3,2 -3,5 mm.
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Larva: Základní barva hlavy hndá až tmavohndá. Kresba na frontokly-

peu pozitivní, na tmavém pozadí nezetelná. Postgenální výez v podob lome-

ného oblouku, zasahující více než do 1/2 délky zadnímu okraji hypostomia.

Po stranách hypostomia po 4—7 šttinách. Stední zub na pedním okraji

hypostomia 3 — 5krát delší než zuby okrajové. Tykadlo celé hndé, okolo

0,44 mm dlouhé. Ve velkém filtraním vjíi 30 —39 paprsk. Na vrcholu man-
dibulyje vad b. t. 7— 10 trn, za výbžkem t. p, 3 —4 trnité zoubky. V zadní

písavce 67 —83 ad hák s 9 — 14 háky v jedné ad. Po stranách základních

lalok análních pívsk vyrstá po 10 — 12 lalcích. Velikost 6,0—7,5 mm.

Kukla: Zámotek hust pedený, s mohutným rohovitým výrstkem Ižico-

vitého tvaru. Na hbetní stran zámotku výrazný mediánní kýl. Hrudní tri-

chomy keíkovit rozvtvené, hrbolky vysoké, homolovitého tvaru, s etnými
zavalitými trny na povrchu. Prmr hrudních hrbolk 0,012—0,032, výška

0,028 —0,050 mm. Dvojice dýchacích vláken se vtví v rovinách šikmých ro-

vin sagitální, dýchací keíek šttekovitého vzhledu. Chaety na hbetní stran

2. abdominálního lánku vidlinat vtvené.

Vývoj v nejprudších úsecích horských bystin ve výškách od 500 m. Jediná

jarní generace do roka, doba kuklení a výlet dosplc v V—VI, ve vyšších po-

lohách v VII. Sání krve nebylo dosud pozorováno.

Zempisné rozšíení: Stední a jižní Evropa.

Výskyt v GSSR: Šumava, Krušné hory, Krkonoše, Jeseníky, Beskydy, Nízké a Vysoké

Tatry.

7. Eusimulium codreanui Serban, 1958

Obr. 61 M, 87, tab. III d, VII 1

Serban, 1958, Arch. Inst. Pasteur Algérie, 36: 184; Zwolski, 1963a: 692; Rubcov, 1959 —
1964: 351; Knoz, 1965: 26.

?: Vertikální úhel ela 80—82°. Pomr délky a šíky 3. i. makadla 1,5 : 1.

Smyslový orgán zaujímá asi 2/3 délky 3. i. makadla. Na vnitním okraji man-

dibuly 23, na vnjším 10 zub. Na jednom okraji lacinie 13, na druhém 15

zoubk. Bazální kmeny kídlové žilnatiny a celá hrud žlut ochlupené. Pomr
délky a šíky basitarsui 9:1, basitarsua 4,6—5,0 : 1. Terminálie obr. 87. Ve-

likost 3,2—3,7 mm.

cJ: Pomr délky a šíky 3. i. makadla 3,0 : 1. Smyslový orgán zaujímá asi

1/7 —1/6 délky 3. i. makadla. Bazální kmeny kídlové žilnatiny žlut ochlupe-

né. Pomr délky a šíky basitarsui 11:1, basitarsua 4:1. Basitarsuss pibližn

stejn široký jako hole zadní nohy. Sklerity hypopygia obr. 87. Velikost

3,7 mm.

211



Larva: Základní barva hlavy svtle hndá. Kresba na frontoklypeu pozi-

tivní, zetelná. Postgenální výez v podob lomeného oblouku, dosahující více

než do 1/2 délky zadnímu okraji hypostomia. Po stranách hypostomia po

3 —5 šttinách. Stední zub na pedním okraji hypostomia 2 — 3krát delší než

zuby okrajové. Délka tykadla 0,43 mm. Ve velkém filtraním vjíi 28 —34

paprsk. Na vrcholu mandibuly v ad b. t. 8—10 zub, za výbžkem t. p.

3 —4 trnité zoubky. V zadní písavce 74 —78 ad hák s 9 — 12 háky v jedné

ad. Anální pívsky rozvtvené, na každém hlavním laloku po 10 postranních

lalcích. Velikost 6,0 —6,5 mm.

Obr. 87. Eusimulium codreanui. (Vysvtlivky viz str. 172.)

Kukla: Zámotek hust pedený, jeho pední okraj bez rohovitého výrstku,

hluboko vykrojený, takže hlava i ást hrudi kukly zstávají obnaženy. Pdo-

rys zámotku kruhovitý. Nkteré hrudní trichomy jednoduché, jiné vidlinat

rozvtvené. Hrudní hrbolky okrouhlé, s bradavitým povrchem, o prmru
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0,004 —0,012 mm. Vlákna dýchacího keíku vyrstají pímo z jeho základního

kmene, který je mnohonásobn delší než u ostatních zástupc rodu. Nejblíže

koene základního kmene vyrstá nejníže umístné vlákno, blíže jeho vrcholu

vlákno nejvýše umístné a zbývající dv vlákna, umístná ve stedu keíku,
vznikají dichotomickým vtvením vrcholu základního kmene. Chaetotaxie

zadeku podobná jako u E. latipes.

Vývoj v horských bystinách a íkách. Jediná generace do roka, doba
kuklení a výlet dosplc ve druhé polovin V a VI. Sání krve nebylo dosud

zjištno.

Zempisné rozšíení: Stední a jižní Evropa (Rumunsko, Jugoslávie,

Polsko, SSR).

Výskyt v CSSR: Dosud zjištn jen ve vyšších polohách karpatských pohoí.

8. Eusimulium carthusiense (Grenier et Dorier, 1958)

Obr. 63 E, 65 E, 85 B, tab. III e, VII

Grenier a Dorier, 1958, Trav. lab. hydr. pisc. Grenoble, 40—41: 14 (SimuUum); Rubcov,
1959—1964: 604; Zwolski, 1963: 181; Knoz, 1965: 27.

?: Vertikální úhel ela 66—77°. Pomr délky a šíky 3. i. makadla 2 : 1.

Smyslový orgán zaujímá více než 1/2 délky 3. i. makadla. Na vnitním okraji

mandibuly 23, na vnjším 10 zoubk. Na jednom konci lacinie 13, na druhém
1 2 zoubk. Barva chloupk na všech hrudních skleritech svtle žlutá. Bazální

kmeny kídlové žilnatiny žlut ochlupené. Pomr délky a šíky basitarsui 9:1,
basitarsus 6,5 : 1. Basitarsuss zeteln užší než hole zadní nohy. Termi-

nálie obr. 85 B. Velikost 3,0— 3,4 mm.

cJ: Pomr délky a šíky 3. i. makadla 2,8 : 1. Smyslový orgán zaujímá asi

1/7—1/6 délky 3. i. makadla. Scutum a scutellum nažloutle ochlupené. Post-

scutellum lysé, stíbit ojínné. Bazální kmeny kídlové žilnatiny žluté ochlu-

pené. Pomr délky a šíky basitarsui 11,0 : 1, basitarsus 3,0 : 1. Basitarsusa

stejn široký nebo jen o málo širší než hole zadní nohy. Sklerity hypopygia obr.

85 B. Velikost 3,25 mm.

Larva: Velmi podobná E. codreanui. Spolehlivé rozlišení je možné jen na

základ orgánových základ dýchacích keík kukly, které se u E. carthusiense

vtví ve dvojice vláken na dvou spolených stvolech, vyrstajících z krátkého

základního kmene. Velikost 6,0— 7, mm.

Kukla: Zámotek hust pedený s krátkým, u koene širokým rohovitým

výrstkem, který mže v nkterých pípadech i zcela chybt. Hrudní trichomy
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jednoduché, vidlinat i keíkovit vtvené, hrbolky jako u E. codreanui,

o prmru 0,006—0,012 mm. Spolený stvol horní dvojice dýchacích vláken

mírn vzdutý, asi 2krát silnjší než stvol dolní. Oba páry dýchacích vláken

se vtví v sagitální rovin. Chaety pi zadním okraji hbetní strany 2. abdomi-

nálního lánku dvojit i trojit vtvené.

Vývoj v horských bystinách a íkách. Jediná generace do roka. Doba
kuklení a výlet dosplc v V a VI. Sání krve nebylo pozorováno.

Zempisné rozšíení: Stední a jižní Evropa.

Výskyt v SSR: Jeseníky, Beskydy, Nízké a Vysoké Tatry.

9. Eusimulium brevidens Rubcov, 1956

Obr. 61 L, 64 D e, 88, tab. III f, VII i

Rubcov, 1956: 460; Rubcov, 1959—1964: 606; Knoz, 1961b: 405; Zwolski, 1963b: 121.

$: Vertikální úhel ela 62—70°. Bazální kmeny kídlové žilnatiny žlut

ochlupené. Terminálie obr. 88. V ostatních znacích stejná jako E. lati-

pes. Velikost 3,2 —3,5 mm.

Obr. 88. Eusimulium brevidens. (Vysvtlivky viz str. 172.)
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^: Liší se od E. latipes jen v utváení nkterých sklerit hypopygia (srov.

obr. 82 a 88). Velikost 3,5 -4,0 mm.

Larva: Základní barva hlavy hndá až tmavohndá. Kresba na fronto-

klypeu pozitivní, na tmavém pozadí málo výrazná. Skvrna ,,d" pomrn
krátká, jen 1,5—2,Okát delší než její nejvtší šíka. Postgenální výez zpra-

vidla tvercovitého nebo obdélníkovitého obrysu, zasahující asi do 2/5—1/2

délky zadnímu okraji hypostomia. Po stranách hypostomia po 4—6 št-

tinách. Stední zub na pedním okraji hypostomia pibližn stejn dlouhý

jako zuby okrajové. Okrajové zuby hypostomia pomrn krátké, zavalité.

Délka tykadla okolo 0,54 mm. Ve velkém filtraním vjíi 25 —35 paprsk.

Na vrcholu mandibuly v ad b. t. 6 — 10 zoubk, za výbžkem t. p. 2—4
zoubky. V zadní písavce 74—64 ad hák s 10—15 háky v jedné ad.
Anální pívsky rozvtvené, se 7 —9 lalky na každém hlavním laloku. Ve-

likost 7,0 —7,5 mm.

Kukla: Zámotek hust pedený. Rohovitý výrstek uprosted pedního

okraje zámotku bud zcela chybí, nebo jen velmi krátký a široký. Hrudní tri-

chomy zpravidla všechny vidlinat vtvené, hrbolky okrouhlého obrysu,

pomrn husté, o prmru 0,004 —0,009 mm. Oba páry dýchacích vláken

se vtví v rovin sagitální. Asi v 1/3 délky se všechna vlákna ohýbají ventráln

a stranou od osy tla kukly. Chaetotaxie zadeku obdobná jako u E. latipes.

Velikost 2,7-3,5 mm.

Vývoj na podobných biotopech jako u E. costatum, avšak výskyt vzácnjší.

Sání krve nebylo dosud pozorováno. Patrn 2 —3 generace do roka s výletem

dosplc III—VI, VII—VIII, IX—X. ást larev podzimní generace pe-
zimuje.

Zempisné rozšíení: Stední a jižní Evropa.

Výskyt v CSSR:V horských a podhorských oblastech po celém území státu.

10. Eusimulium oligotuberculatum Knoz, 1965

Obr. 64 D f, 89, tab. III g, VII n

Knoz, 1965: 28; Knoz, 1963a: 200 {carthusiense) .

?: Vertikální úhel ela 74—76°. Pomr délky a šíky 3. i. makadla 2,2 : 1.

Smyslový orgán zaujímá asi 1/2 délky 3, i. makadla. Na vnitním okraji

mandibuly 26, na vnjším 14 zoubk. Na jednom okraji lacinie 15—18, na

druhém 11—14 zoubk. Bazální kmeny kídlové žilnatiny žlut ochlupené.

Pomr délky a šíky basitarsui 8,0 : 1. Terminálie viz obr. 89. Velikost

3,2 -4,2 mm.
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^: Pomr délky a šíky 3. i. makadla 3,7 : 1, Smyslový orgán zaujímá asi

1/5 délky 3. i. makadla. Bazální kmeny kídlové žilnatiny tmav ochlupené.

Pomr délky a šíky basitarsui 9:1. Terminálie obr. 89. Velikost 3,2 —
4,2 mm.

Obr. 89. Eusimulium oligotuberculatum. (Vysvtlivky viz str. 172.)

Larva: Základní barva hlavy hndá. Kresba na frontoklypeu málo vý-

razná, pozitivní. Postgenální výez zasahuje o nco více než do 1/3 délky

zadnímu okraji hypostomia. Stední zub na pedním okraji hypostomia asi

3krát delší než zuby okrajové. Po stranách hypostomia po 6 —7 šttinách.

Délka tykadla 0,55 mm. Ve velkém filtraním vjíi okolo 34 paprsk. Na
vrcholu mandibuly v ad b. t. 11 zoubk, za výbžkem t. p. 4 trnité zoubky.
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v zadní písavce 69 ad hák s 10 — 11 háky v jedné ad. Anální pívsky
nebyly popsány. Velikost 7,2 mm.*)

Kukla: Zámotek hust pedený, s nápadn dlouhým rohovitým výrstkem;

vrchol rohovitého výrstku ohnutý ventrálním smrem. Hrudní trichomy

keíkovit rozvtvené, hrbolky velmi ídké, jen ojedinlé, o prmru 0,006 až

0,008 mm, s hladkým povrchem. Mezi dýchacími keíky jsou na povrchu

hrudi patrná nepravidelná políka jako u kukel P. rufipes. Horní spolený

stvol dýchacích vláken a bazální ást nejvýše umístného vlákna se vtví v ro-

vin kolmé sagitální, dolní v rovin sagitální. Celý dýchací keíek je št-

tekovit sevený a ohnutý ventrálním smrem. Chaety na hbetní stran zad-

ního okraje 2. abdominálního lánku vtšinou jednoduché, ojedinle dvojit

vtvené. Jinak chaetotaxie zadeku podobná jako u E. latipes. Velikost 3,2

až 4,2 mm.

Vývoj výlun v nejprudších úsecích horských bystin, ve výškách nad

1000 m. Sání krve nebylo dosud pozorováno. Patrn jediná generace do roka

s dobou kuklení a výletu dosplc v V—VI.

Zempisné rozšíení: Mimo území SSR nebyl dosud nalezen.

Výskyt v SSR: Vysoké Tatry, Tomanova dolina, 1400mn. m., 15. VI. 1960 Jeseníky,

potok Volárka, 1200 m n. m., 30. V. 1959.

11. Eusimulium angustitarse (Lundström, 1911)

Obr. 66 C, 90, tab. VII o

Lundström, 1911: 22 (Melusina) ; Grenier, 1953: 107 {Simulium); Rubcov, 1956: 489;

Novák, 1956: 230 {Simulium) ; Zwolski, 1959: 236; Rubcov, 1959— 1964: 489; Knoz, 1965: 30;

Zwick, 1974: 88.

$ : elo a líce stíbit ochlupené. Vertikální úhel ela 85 —88°. První a druhý

lánek tykadla svtleji zbarvený než lánky následující. Smyslový orgán

zaujímá asi 1/2 délky 3. i. makadla. Pomr délky a šíky 3. i. makadla 1,4

až 1,5 : 1. Na vnitním okraji mandibuly okolo 20 zoubk, vnjší okraj

bezzubý. Na jednom okraji lacinie 8—9, na druhém 14—16 zoubk. Ochlu-

pení hrudi jednotné — stíbité chloupky s nažloutlým odstínem. Postscutellum

lysé, stíbit ojínné. Bazální kmeny kídlové žilnatiny žlut ochlupené.

Nohy tmavohndé, jen holen uprosted a stehna asi do 3/4 délky svtle hndé.

* Uvedený popis se vztahuje najedinou larvu, která byla nalezena na lokalit Tomanova do-

lina spolu s vtším potem kukel E. oligotuberculatwn. Píslušnost larvy tomuto druhuje prob-

lematická, uvážíme-li, že se jedná o larvu nevyzrálou a že existuje znaná morfologická homo-

genita larválních stádií skupiny E. latipes.
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Chodidlové drápky se zavalitým zoubkem u koene. Pomr délky a šíky

basitarsui 8:1, basitarsug 7:1, Basitarsuss asi o 1/3 užší než hole zadní nohy.

Terminálie obr. 90. Velikost 3,0 —4,0 mm.

S: Pomr délky a šíky 3. i. makadla 2,0—2,5 : 1. Smyslový orgán zaujímá

1/6—1/5 délky 3. i. makadla. Barva ochlupení hrudi znan promnlivá,

asto i u jedinc z jednoho sbru. Nejastjší zpsob ochlupení: pronotum,

praescutum a scutum stíbit, scutellum tmav ochlupené. Základní barva

štítu sametov erná, se temi podélnými, stíbit šedými pruhy. Bazální

kmeny kídlové žilnatiny ern ochlupené. Jindy bývá ochlupení hrudi pe-
vážn zlatožluté a šedé pruhy na štít chybjí. Nohy zbarveny vždy celé tmavo-

hnd až ern. Pomr délky a šíky basitarsui 10 : 1, basitarsus 5,0 : 1.

BasitarsuSg asi o 1/3 užší než hole. Tergum 1. abdominálního lánku tmav
nebo zlatožlut ochlupené. Sklerity hypopygia obr. 90. Od E. latipes se liší

zejména vysokým kýlem na ventrální stran tla gonosterna, pentlicovitou,

na konci nerozeklanou gonofurkou, trojúhelníkovitým 10. sternem. Gono-
styly užší. Velikost 3,0 —4,0 mm.

Obr. 90. Eiisimulium angustilarse. (Vysvtli\'ky viz str. 172.)

Larva: Základní barva hlavy svtle žlutá. Kresba na frontoklypeu po-

zitivní, výrazná. Skvrna ,,d" ve tvaru rovnoramenného trojúhelníku o výšce

asi 2,0 — 2,5krát vtší než jeho základna. Postgenální výez zcela mlký,
podobný jako u E. costatum, zasahující nejvýše do 1/7 délky zadnímu okraji

hypostomia, nkdy jen ztží patrný. Stední zub na pedním okraji hypostomia

pibližn stejn dlouhý jako zuby okrajové. Všechny zuby hypostomia pomrn
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drobné. Po stranách hypostomia po 4—7 šttinách. Délka tykadla 0,57 mm,
barva svtle žlutá. Ve velkém filtraním vjíi 41 —48 paprsk. Na vrcholu

mandibuly v ad b. t. 10—12 zoubk, za výbžkem t. p. 1 trnitý zoubek.

V zadní písavce 70—99 ad hák, s 10—15 háky v jedné ad. Anální pí-

vsky jednoduché, ventrální papily jako u E. latipes. Velikost 7,0 —8,5 mm.

Kukla: Zámotek kapsovítý, ídce pedený, s etnými otvrky. Rohovitý

výrstek pi pedním okraji zámotku bu zcela chybí, nebo je jen krátký,

s nerovnými okraji. Hrudní trichomy vždy jednoduché, hrbolky husté, s hlad-

kým povrchem, o prmru 0,003 —0,005 mm. Horní dvojice dýchacích vlá-

ken se vtví v rovin sagitální, dolní v rovin kolmé sagitální. Bazální ásti

nejvýše a nejníže umístného vlákna svírají pibližn pravý úhel, takže celý

keíek je košat rozvtvený. Vnjší hákovité trny na ventrální stran 7. abdo-

minálního i. bývají nkdy dvojit vtvené. Jinak chaetotaxie zadeku stejná

jako u E. latipes.

Vývoj v menších tocích s pomalým proudem vody (melioraní stružky,

luní potoky apod.), vtšinou ve vyšších polohách od 300 m, 2—3 generace

do roka (III -IV, VII -VIII, IX -X). Krevsající, ornitofilní druh.

Zempisné rozšíení: Palearktická oblast.

Výskyt v GSSR: Na výše uvedených biotopech bžný na území celého státu. V dsledku

znaných nárok na istotu vody jsou však v posledních letech jeho nálezy idší než díve.

12. Eusimulium latigonium Rubcov, 1956

Obr. 59 F, 91, tab. VII p

Rubcov, 1956: 830; Rubcov, 1959-1964: 355; Knoz, 1965: 30; Zwick, 1974: 93.

Od E. angustitarse se liší jen v následujících znacích.

?: Pomr délky a šíky 3. i. makadla asi 2 : 1. Na vnitním okraji mandibu-

ly 23—25 zub, vnjší okraj bezzubý. Vertikální úhel ela 78—84°. Pomr
délky a šíky basitarsui 8:1. Terminálie obr. 91. Velikost 3,0 —3,3 mm.

S'. Pomr délky a šíky 3. i. makadla asi 10 : 1. Štít celý sametov erný,

bez šedivých pruh. Barva ochlupení hrudi živ žlutá. Sklerity hypopygia obr.

91. Velikost 3,0 -3,4 mm.

Larva: Frontoklypeální skvrna ,,d" 3,0 — 3,5krát delší než její šíka u báze.

Postgenální výez, dosahující až do 1/4 délky zadnímu okraji hypostomia,

vždy hranatého obrysu. Na postgenálním most (v okolí postgenálního výe-

zu) tmavá pigmentace ve tvaru písmene H. V zadní písavce 60 —71 ad hák,
s 10—12 háky v jedné ad. Velikost 6,0— 7,5 mm.
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Kukla: Zámotek hust pedený, bez otvrk, s dlouhým rohovitým výrst-

kem. Prmr hrudních hrbolk 0,002 -0,006 mm. Velikost 3,0 -3,5 mm.

Vývoj ve výtoích z rybník a v potocích a íkách v rybniních oblastech,

vtšinou v úsecích s pomalu tekoucí až stojatou vodou. Ornitofilní druh.

? -3 generace do roka s výletem dosplc jako u E. angustitarse.

Obr. 91. Eusimulium latigonium. (Vysvtlivky viz str. 172.)
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Zempisné rozšíení: Patrn celá palearktická oblast. asto však bývá
urován jako E. angustitarse.

Výskyt v SSR: V podhorských a nížinných oblastech v okoU rybník jeden z nejbž-

njších druh.

13. Eusimulium aureum (Fries, 1824)

Obr. 92 A, tab. IV a, VII r

Fries, 1824, Obser. Ent., 1 : 16 (Simulia); Puri, 1925b: 354 (Simulium) ; Rubcov, 1956: 503;

Rubcov, 1959—1964: 385; Knoz, 1965: 31; Zwick, 1974: 85.

$: elo a klypeus stíbit ochlupené. Vertikální úhel ela 80—82°. První

dva lánky tykadel svtleji zbarvené než ostatní. Pomr délky a šíky 3. i.

makadla 1,5 : 1. Smyslový orgán zaujímá asi 1/2 délky 3, i. makadla. Na
vnitrním okraji mandibuly okolo 20 zoubk, vnjší okraj bezzubý. Na jednom
okraji lacinie 14, na druhém 8 zoubk. Na nohách všech tí pár jsou svtleji

zbarveny: pikylí celá, stehna do 2/3 od koene, holen asi na 3/5 délky

uprosted. Na pední noze zbarvena svtle navíc celá kyel, na zadní noze 2/3

basitarsui od jeho koene. Chodidlové drápky se zavalitým trnem u koene,

ale celkov štíhlejší než u samic pedchozích skupin rodu. Pomr délky a šíky

basitarsui 6 : 1, basitarsu3 6,6 —6,7 : 1. Basitarsusa asi o 1/5 —1/4 užší než hole.

Tergum 1, abdominálního lánku svtle ochlupené. Terminálie obr. 92 A.

Velikost 3,0 -3,2 mm.

(J: Tykadla celá tmav zbarvená. Pomr délky a šíky 3. i. makadla 3,3 : 1.

Smyslový orgán zaujímá asi 1/4 délky 3. i. makadla. Praescutum, scutum

a scutellum živ zlatožlut ochlupené. Postscutellum erné, ochlupené krátký-

mi chloupky stíbité barvy. Základní barva štítu sametov erná. Pronotum

svtleji ochlupené než scutellum. Bazální kmeny kídlové žilnatiny ern
ochlupené. Nohy celé tmavé. Pomr délky a šíky basitarsui 7,5 : 1, basitarsus

5,0 : 1. Basitarsuss asi o 1/3 užší než hole zadní nohy. Sklerity hypopygia obr.

92 A. Gonofurka podobná jako u E. angustitarse, gonosternum pi pohledu na

ventrální stranu dlouze klínovité, pi pohledu z boku úzké. Gonostyly siln

hákovit ohnuté, na konci zašpiatlé, o mnoho kratší a štíhlejší než zavalité

gonocoxity. Velikost 3,0 —3,5 mm.

Larva: Základní barva hlavy hndá. Kresba na frontoklypeu pozitivní,

výrazná, skvrna „d" a ,,a" dlouze protáhlého tvaru, asto ob skvrny splývají

v souvislý mediánní pruh. Postgenální výez hranatý, s konkávn vykrojeným

horním okrajem, zasahující asi do 2/5 délky zadnímu okraji hypostomia.

Zuby na pedním okraji hypostomia pomrn dlouhé a ostré, zvlášt mohutn
vyvinut zub stední a okrajové. Po stranách hypostomia po 4 —6 šttinách.
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11 1. ' \7e^ velkém filtraním vjíi

Tykadlo celé svétle hn.dé, 0,61 -«'" ^^tti --7toubU, za .^bakem

t. p. jeden trnitý zoubek. V zadm p

Obr. 92. A — Eustmubum aureum,

(Vysvtlivky viz Str. 172.)
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v jedné ad. Anální pívsky jednoduché, ventrální papily jako u E. latipes.

Velikost 6,0 —7,0 mm.

Kukla: Zámotek kapsovitý, hust pedený, bez rohovitého výrstku na
pedním okraji. Hrudní trichomy jednoduché, hrbolky stední hustoty, s hlad-

kým povrchem, o prmru 0,003 —0,006 mm. Vtvení dýchacích keík
a chaetotaxie zadeku stejné jako u druh skupiny E. angustitarse . Velikost

3,0 — 3,5 mm.

Vývoj v malých, koncem léta zpravidla vysychajících, horských a podhor-

ských potcích. Bhem roku jediná, letní generace, s maximem kuklení a vý-

letem dosplc poátkem VIII. Krevsající druh.

Zempisné rozšíení: Palearktická oblast.

Výskyt v GS SR: Hojnjší zejména na s. Morav (Beskydy, Hrubý a Nízký Jeseník), na
eskomoravské vrchovin a v horských pohraniních pásmech ech. Na Slovensku nap.
v Nízkých Tatrách. V nižších polohách a teplejších klimatech dosud nebyl zjištn.

14. Eusimulium securiforme Rubcov, 1956

Obr. 93, tab. VII s

Rubcov, 1956: 833; Rubcov, 1959—1964: 375; Rivosecchi, 1962: 148; Knoz, 1965: 31.

Blízce píbuzný E. aureum, od kterého se liší jen v následujících znacích.

$: Vertikální úhel ela 74—80°. Úhel, který svírá horní a vnitní okraj oka

je ostejší než u E. aureum. Terminálie obr. 93. Velikost 3,0— 3,3 mm.

<^\ Pomr délky a šíky basitarsui 7,5 : 1, basitarsus 4,4 : 1. Basitarsusa stejn

široký nebo o nco užší než hole zadní nohy. Sklerity hypopygia obr. 93.

Tlo gonosterna pi pohledu z boku široké, ped distálním okrajem rozšíené.

Velikost 3,0 —3,3 mm.

Larva: Základní barva hlavy svtle hndá. Postgenální výez hranatého

obrysu, zasahující asi do 2/5 délky zadnímu okraji hypostomia. Jeho horní

okraj bývá lomený nebo konvexn vykrojený. Velikost 6,2 —6,5 mm.

Kukla: Dosud nebyly oproti E. aureum diagnosticky spolehlivé znaky zjišt-

ny. Velikost 3,0 —3,3 mm.

Vývoj ve výtoích z rybník a v potocích a íkách v rybniních oblastech.

1 —2 generace do roka, s výletem dosplc v letních msících. Krevsající druh.

Zempisné rozšíení: Palearktická oblast.

Výskyt v SSR: Známý z území celého státu jako bžný druh nížinných a podhorských

oblastí.
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Obr. 93. Eusimulium securijorme, (Vysvtlivky viz str. 172.)

15. Eusimulium latizonum Rubcov, 1956

Obr. 92

Rubcov, 1956: 514; Rubcov, 1959—1964: 372; Serban, 1961 : 683; Rivosecchi, 1962;

Knoz, 1965: 31.

147;
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Liší se od pedchozích druh skupiny E. aureum v následujících znacích.

?: Vertikální úhel ela 68-73°. TermináHe obr. 92 Velikost 3,0-

3,4 mm.

^•. Pomr délky a šíky 3. i. makadla 2,0 —2,1 : 1. Smyslový orgán zaujímá

asi 1/4 délky 3. i. makadla. Pomr délky a šíky basitarsui 9,5 : 1, basitarsua

3,6—4,3 : 1. Basitarsus3 jen o nco užší než hole zadní nohy. Sklerity hypo-

pygia obr. 92 C. Tlo gonosterna pi pohledu na boní stranu po celé délce

pibližn stejn široké, na konci jakoby šikmo zaseknuté. Desáté tergum obdél-

níkovité, jen o málo delší než široké, pi zadním okraji mírn zaoblené, podobné

jako u E. securiforme. Velikost 3,0 —3,5 mm.

Larva: Základní barva hlavy tmavohndá, kresba na frontoklypeu syt

ern pigmentována, stejného typu jako u pedchozích druh. Postgenální

výez hranatý, s rovným nebo mírn konvexním horním okrajem, dosahující

až do 1/2 délky zadnímu okraji hypostomia. Poet šttin po stranách hypo-

stomia 4—7. Celková délka tykadla okolo 0,53 mm. Ve velkém filtraním v-
jíi 41 —48 paprsk. V zadní písavce 63 —78 ad hák s 1 1 — 13 háky vjedné

ad.

Kukla se výraznji neliší od ostatních druh skupiny E. aureum.

Vývoj v podhorských potocích. V CSSR zjištna doba kuklení a výlet dos-

plc v X a IIL Patrn jediná, podzimní generace, ze které ást larev dokon-

uje vývoj záhy na jae. Rubcov (1956) uvádí pro populaci z Leningradské

oblasti dobu kuklení v V—VIII, Rivosecchi (1963) pro populaci z Itálie od

II do VII. Krevsající druh.

Zempisné rozšíení: Leningradská oblast, Rumunsko, Itálie, CSSR.

Výskyt v SSR: Dosud zjištn na jediné lokalit: potok v Obanech u Brna, 250 m n. m.

16. Eusimulium serbicum (Baranov, 1925)

Obr. 92 B, tab. III h

Baranov, 1925, Landw. Versuchstat. Tropcider (Serbia), 1 : 1 {Pseudontvermanniá) ; Rubcov,

1956: 521 ; Rubcov, 1959— 1964: 380; rubzovianum Serban, 1961 : 677; Knoz, 1965: 32 {rubzo-

vianum); Grosskey et Peterson, 1972, Bull. Brit. Mus. (Nat. hist.) Entomol., 27, 3: 207 {Simu-

lium (Nevermannia) serbicum).

Od ostatních druh skupiny E. aureum se liší v následujících znacích.

$: Vertikální úhel ela pibližn 92°. Terminálie obr. 92 B. Zadní okraj

destiek ovipositoru pesahuje jen nepatrn úrove zadního okraje 8. abdomi-

nálního lánku. Velikost 2,9 —3,0 mm.
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: Postscutellum lysé, jen stíbit ojínné. Pomr délky a šíky basitarsui

9 : 1, basitarsus 5,6—6,0 : 1. Sklerity hypopygia obr. 92 B. Desáté tergum

dlouze protáhlé, asi 3krát delší než široké. Štty a anální plátky srostlé v obdél-

níkovité sklerity. Velikost 2,8— 3,0 mm.

Larva: Základní barva hla\^' svtle hndá. Postgenální výez podobný jako

u E. securiforme, zasahující asi do 2/5 délky zadnímu okraji hypostomia. Po

stranách hypostomia po 4 —5 šttinách. Délka tykadla okolo 0,50 mm. Ve
velkém filtraním vjíi 45—55 paprsk. V zadní písavce 64—73 ad hák
s 12—14 háky v jedné ad. Velikost 4,5 —5,0 mm.

Kukla: Liší se od pedchozích druh skupiny jen menšími rozmry tla.

Velikost 2,7 -3,0 mm.

Vývoj v podhorských potocích a íkách. Jediná letní generace do roka s \ý-

letem dosplc v VI —IX. Sání krve nebylo dosud pozorováno.

Zempisné rozšíení: Jugoslávie, Rumunsko, Itálie, Bulharsko, CSSR.
Patrn celá jižní a stední Evropa,

Výskyt v SSR:V podhorských oblastech bžný druh na území celého státu.

17. Eusimulium angustatum Rubcov, 1956

Obr. 94

Rubcov, 1956: 458; Knoz, 1963a: 209; Zwolski, 1963b: 179, Knoz, 1965: 23.

Dosud málo známý druh ze skupiny Eusimulium latipes, blízce píbuzný

E. costatum. Na území CSSR byly dosud nalezeny jen jeho larvy. Popis kukly

a dosplc vypreparovaných z vyzrálých kukel uvádí jen Rubcov podle mate-

riálu z Krymu.
dosplc nebyly dosud shledány spolehlivé rozdíly oproti E. costatum.

Larva se liší od E. costatum následovn: frontoklypeální skvrna „d" ve tvaru

rovnoramenného trojúhelníku o výšce 2krát delší než délka jeho základny.

Postgenální výez tvercovitý, zasahující asi do 1/7 délky zadnímu okraji

hypostomia. Anální pívsky rozvtvené, se 4 —5 krátkými lalky na každém

hlavním laloku. Velikost okolo 8 mm.

Kukla: Dvojice dýchacích vláken se vtví na kratších spolených stvolech

než u E. costatum. Pedposlední abdominální lánek je na bišní stran pi zad-

ním okraji silnji sklerotizován a opaten hrbolky. Velikost 3,5 —4,0 mm.
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Vývoj v horských lesních potocích. Blíže není biologie známa.

Zempisné rozšíení: Polské Tatry, Jeseníky, Krym.

Výskyt v CSSR: Jeseníky, Karlov, pítoky Moravice, 720—790 m. Larvy sbírány v VII
a VIII.

Obr. 94. Eusimulium angustatum. (Vysvtlivky viz str. 172.)

6. rod Schoenbaueria Enderlein, 1921

Enderlein, 1921, Sitzungsber. Ges. nátur. Freunde Berlin, . 214; Rubcov, 1956: 522;

Rubcov, 1959—1964: 382.

Typ rodu: Schoenbaueria matthiesseniEnderle'm, 1921 — S. nigra (Meigen, 1804)

Dosplci: Štít (^ sametov erný, pi okrajích stíbit lesklý, štít $ tmav
šedý, bez stíbitého lemování. Basitarsusi mírn zploštlý, u $ asi 6krát, u ^
7krát delší než široký. Pedisulcus a kalcipala na chodidle zadní nohy dobe
vyvinuty u obou pohlaví. Bazální ást radiální žilnatiny jen ídce ochlupená.

Pleurální membrána holá. Chodidlové drápky ? jednoduché, bez zoubku u ko-

ene. Gonosternum, gonopodity a gonofurka podobné stavby jako u skupiny

E. latipes. V paramerách po 2 velkých trnech. Desáté sternum trojúhelníkovité.

Terminálie $ podobné stavby jako u skupiny E. latipes. WtVíko^i 2,2 — 3,2 mm.

Larva: Základní barva hlavy svtle hndá až slámov žlutá. Kresba na
frontoklypeu pozitivní. Frontoklypeální skvrna „d" árkovitá, podobná jako

u E. aureum. Tykadla celá svtle zbarvená, vrchol mandibuly podobného typu

jako u skupiny E. aureum. Postgenální výez okrouhlý, zasahující asi do 2/5 až

1/2 délky zadnímu okraji hypostomia. Po stranách hypostomia po 2—4
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šttinách. Anální pívsky rozvtvené, ventrální papily dobe vyvinuté, umís-

tné blízko sebe. Poet ad hák v zadní písavce slouží jako urovací znak

druh. Larvy drobných rozmr. Velikost 3,5 —6 mm.

Kukla: Zámotek kapsovitý, bez rohovitého výrstku, hust pedený. V dý-

chacích keících 4—8 dýchacích vláken. Hákovité trny na ventrální stran

5. —8. abdominálního i. dvojit až trojit vtvené. Koncové trny zadeku
dobe vyvinuty.

Do rodu náleží okolo 15 druh rozšíených v severní ásti palearktické oblasti

a v Severní Americe. Na území SSR byl zjištn dosud jediný zástupce.

1. Schoenbaueria pusilla (Fries, 1824)

Obr. 95, tab. IV b

Fries, 1824, Monogr. Simul. Suec, 13 : 26 {Simulia)
;
peetsi Enderlein, 1930, Arch. f. klassif. u.

phyl. Ent., 1 (2): 93 {Schoenbaueria) •,Kuhcov, 1956: 524; Usova, 1961: 130; Knoz, 1965: 32.

10. sd

Obr. 95. Schoenbaueria pusilla. (Vysvtlivky viz str. 172.)

V CSSR nalezena dosud jediná kukla, jejíž popis je níže uveden.

Zámotek kapsovitý, bez rohovitého výrstku, hust pedený. Hlavové a hrud-

ní trichomy jednoduché, hrudní hrbolky pomrn drobné a ídké, s hladkým
povrchem, o prmru 0,004—0,012 mm. V dýchacích keících po 8 vláknech.

Nejníže umístné vlákno vyrstá pímo ze základního kmene dýchacího keí-
ku, 3 další vlákna vyrstají z jednoho spoleného stvolu a zbývající dva páry

vláken se vtví dichotomicky na dalších dvou spolených, výše umístných
stvolech. Velikost 3 mm.

Vý\'oj ve vtších nížinných tocích. Doba kuklení a let dosplc v letních

msících. 1 —2 generace do roka. Krevsající druh.
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Zempisné rozšíení: NSR, Skandinávie, severní oblast SSSR od polo-

ostrova Kola až povodí Jeniseje, Voronžská oblast, Bloruská SSR.

Výskyt v GSSR: Nález jediné kukly pochází z eky Moravy u Kromíže, 190 m n. m.,

28. V. 1957, leg. J. Švec.

Tribus WILHELMIINI

7. rodWilhelmia Enderlein, 1921

Enderlein, 1921: 199; Rubcov, 1956: 542, 1959—1964: 392.

Typ rodu: Atractocera lineata Meigen, 1804

Dosplci: Celo $ široké. Štít rj erný, pi pohledu zpedu se dvma stíbi-

tými, trojúhelníkovitými skvrnami; štít $ tmav šedý, se temi svtleji šedými

podélnými pruhy. Pleurální membrána ochlupená. Zpsob vtvení kídlové

žilnatiny a zpsob jejího ochlupení a otrnní stejné jako u tribu Eusimuliini.

Basitarsusi cylindrický, dlouhý. Basitarsusa u obou pohlaví úzký, asi o 1/2

užší než hole zadní nohy. Kalcipala a pedisulcus na chodidle zadní nohy

dobe vyvinuty. Chodidlové drápky $ nápadn dlouhé, štíhlé, jen mírn
ohnuté, bez zoubku nebo trnu u koene. Gonocoxity zavalité, gonostyly štíhlé,

jen mírn klíškovit zahnuté. Gonosternum široce klínovitého tvaru, se široký-

mi a dlouhými rohy. Desáté sternum ^ redukováno na úzký, píný sklerit.

V paramerách nejmén po 6 velkých trnech. Gonofurka krátká, na konci ro-

zeklaná a otrnná, nebo vyvinutá jen v podob otrnného skleritu. Destiky

ovipositoru opateny na zadních koncích vnitních okraj cípovitým výbž-

kem, který je hákovit ohnutý. Velikost 2,5 —4,0 mm.

Larva: Kresba na frontoklypeu vždy pozitivní. Postgenální výez okrouhlý

nebo kosotverený, zasahující vždy více než do 1/2 délky zadnímu okraji

hypostomia. Tykadla krátká. Celistní makadla zavalitá. Stední zub na ped-
ním okraji hypostomia pibližn stejn dlouhý jako zuby okrajové. V zadní

písavce okolo 100 ad hák a alespo v nkterých adách po více než 20

hácích. Anální pívsky vždy jednoduché. Ventrální papily nezetelné. Veli-

kost 4,5 —8,0 mm.

Kukla: Zámotek stevícovitý, hust pedený, s nízkým límekem u ústí.

V dýchacích keících po 8 vláknech, která jsou tenkostnná, siln vzdutá

a v keíku charakteristicky rozmístná. Šupinovité trny pi pedních okrajích

hbetní strany abdominálních lánk zcela chybjí. Hákovité trny na ventrální

stran 5. —7. abdominálního lánku vždy jednoduché. Koncové trny zadeku
zakrnlé, sotva patrné. Velikost 2,5 —4,0 mm.
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Rod zahrnuje okolo 15 druh, rozšíených v rzných oblastech palearktické

oblasti. Vtšina tchto druh žije v nižších polohách a jako líhništ jim slouží

stední a velké toky.

V SSR byly zjištny dosud 4 druhy.

KLÍ DRUH RODU WILHELMIA

Dosplci

1 (8) ??

2 (5) Nohy pevážné tmav zbarvené, štéty obr. 96, 97 B. Velikost 3— 4 mm.
3 (4) Basitarsusj tmavý na obou vrcholech, uprosted svtlý. Basitarsusi asi 9krát delší než

široký. Velikost okolo 4 mm 1. W. equina (str. 231)

4 (3) Basitarsusj více než na bazální polovin svtlý, distální ást tmavá. Basitarsusi asi

8krát delší než široký. Velikost okolo 3 mm 2. W. mediterranea (str. 233)

5 (2) Nohy pevážn svtle zbarvené, štty obr. 97 . Velikost 2,5— 3,0 mm.
6 (7) elo erné, lesklé 3. lineata (str. 233)

7 (6) elo šedé, matné 4. . balcanica (str. 235)

8 (1) oV
9 (12) Gonofurka (obr. 96) normáln vyvinuta, gonosternum s ventrálním výbžkem, jehož

vrchol je oste zašpiatlý.

10 (11) Štít bez stíbitých lesk 2. W. mediterranea (str. 233)

11 (10) Po stranách štítu pi pedních okrajích neoste ohraniené stíbit skvrny . . .

\. W. equina (str. 231)

12 (9) Gonofurka (obr. 97 A) v podob otrnné plošky okrouhlého nebo srditého tvaru.

Gonosternum bez ventrálního výbžku; cípovitý konec jeho tla plochý, se zaoble-

ným okrajem.

13 (14) Vparamerách po 13— 15 trnech . W. lineata (str. 233)

14 (13) Vparamerách po 7— 8 trnech A. W. balcanica (str. 235)

Larvy

1 (2) Kresba na frontoklypeu nevýrazná. Frontoklypeální skvrna ,,d" ve tvaru rovnora-

menného trojúhelníku 2. W. mediterranea (str. 233)

2 (1) Kresba na frontoklypeu oste ohraniená, výrazná, skvrna ,,d" je protáhle trojúhel-

níkovitá až árkovitá.

3 (4) V pouzdrech základ dýchacích keík kukly všechna vlákna pibližn stejn širo-

ká (obr. 62 E) 1. W. equina (str. 231)

4 (3) Okrajová vlákna orgánových základ dýchacích keík zploštlá a široká, vlákna

vnitní válcovitá a užší (obr. 62 F).

5 (6) Jedna dvojice užších vláken orgánového základu dýchacích keík kukly vyrstá na

spoleném stvolu 4. W. balcanica (str. 235)

6 (5) Všech 6 vnitních vláken orgánových základ dýchacích keík vyrstá z bazál-

ní ásti orgánového základu dýchacího keíku samostatn

3. W. lineata (str. 233)

Kukly

1 (4) Všechna dýchací vlákna zploštlá, lupenitho vzhledu.

2 (3) 6 vnitních vláken u báze stopkovit zúženo a stopkovitá zúžení svraštlá (tab. Vlg)

2. W. mediterranea (str. 233)
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3 (2) Vnitní vlákna nejsou u báze zúžená svraštlá X.W.equina (str. 231)

4 (1) Horní a dolní dýchací vlákno zploštlé, 6 vnitních vláken válcovitých.

5 (6) Všech 6 vnitních vláken vyrstá samostatn ze spoleného kmene dýchacího keí-
ku (tab. VI f) . W. lineata (str. 233)

6 (5) Jedna dvojice ze 6 vláken se vtví na spoleném stvolu

4. balcanica (str. 235)

1. Wilhelmia equina (Linné, 1758)

Obr, 62 E, 65 B, 66 E, 96, tab. VII t

Linné, 1758, Syst. nat., 1: 603 {Simulia); Edwards, 1915: 36 {Simulium), 1920: 236 {Simu-

lium); Grenier, 1953: 100 {Simulium); Novák, 1956: 230 (Simulium); Rubcov, 1956: 103,

1959—1964: 397; Usova, 1961: 136; Knoz, 1965: 33.

$: Líce dlouze, elo krátce stíbit ochlupené. Vertikální úhel ela 106 až

112°. Pomr délky a šíky 3. i. makadla 2,0—2,3 : 1. Smyslový orgán za-

ujímá asi 2/5 délky 3. i. makadla. Na vnitním okraji mandibuly 21 —24,

na vnjším 9—13 zoubk. Na obou okrajích lacinie po 11—12 zoubcích.

Barva ochlupení hrudi jednotná, stíbit bílá. Na tmav šedém štít ti podél-

né, svtleji šedé pruhy. Bazální kmeny kídlové žilnatiny svtle žlut ochlupený.

Pleurální membrána ochlupená. Pední noha celá tmav zbarvena. Na stední

noze je svtleji zbarven jen proximální vrchol holen, na zadní noze proximální

vrchol holen a stední ást basitarsua. Pomr délky a šíky basitarsui 8,0 až

9,0 : 1, basitarsus 6,4-8,0 : 1. Basitarsusg asi o 1/2 užší než hole. Chodidlové

drápky pibližn stejn dlouhé jako poslední chodidlový lánek. Tergum 1.

abdominálního lánku stíbit ochlupené. Terminálie obr. 96. Velikost

3,5 —4,0 mm.

($: Pomr délky a šíky 3. i. makadla 2,6 —2,8 : 1. Smyslový orgán zaujímá

asi 1/5—1/4 délky 3. i. makadla. Pronotum a scutellum stíbit ochlupené.

Praescutum a scutum nažloutle ochlupené. Postscutellum lysé, erné. Pleurální

membrána blav ochlupená. Bazální kmeny kídlové žilnatiny svtle žluté

ochlupené. Zbarvení noh stejné jako u $. Pomr délky a šíky basitarsui

8,0—9,3 : 1, basitarsua 7,4—7,8 : 1. BasitarsuSg asi o 1/2 užší než hole
zadní nohy. Tergum prvního abdominálního i. tmav ochlupené. Sklerity

hypopygia obr. 96. Velikost 3,5 —4,0 mm.

Larva: Základní barva tla nazelenalá, hlava svtle žlutá až hndá.
Kresba na frontoklypeu pozitivní, znan variabilní co do velikosti jednotli-

vých skvrn a stupn jejich pigmentace. Postgenální výez kosotvereného
tvaru, zasahující do 1/2 —3/4 délky zadnímu okraji hypostomia. Po stranách

hypostomia po 4—5 šttinách. Délka tykadla okolo 0,33 mm, barv^a svtle

žlutá. Ve velkém filtraním vjíi 36 —52 paprsk. Na vrcholu mandibuly
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v ade b t 4-5 zoubk, za výbžkem t. p. 1 trnitý zoubek. V orgánových

základech dýchacích keík kukly po 8 siln vzdutých, pibližn stejné ši-

rokých, po celém povrchu svraštlých vláknech. V zadní pnsavce 88-100

ad hák, s 16-30 háky v jedné ad. Ventrální papily chybeji, analm

pívsky jednoduché. Velikost 5,5 -8,0 mm.

Kukla: Zámotek stevícovitý, s krátkým límekem a kruhovitým ústím.

Hrudní trichomy jednoduché, hrbolky velmi drobné a ídké, s hladkým

Uó íió 49^ 19,

Obr. 96. Wilhelmia equina. (Vysvtlivky viz str. 172.)

232



povrchem, hojnjší jen po stranách pedního oddíki hrudi. Prmr hrbolk

0,003 —0,006 mm. Všechna dýchací vlákna siln vzdutá, lupenitá. Horní

a dolní vlákno pitiskla ke hrudi. Zbývajících 6 vláken je namíeno ped tlo

kukly. Chaetotaxie zadeku se neliší od charakteristiky rodu. Velikost 3,0

až 4,0 mm.

Vývoj ve stedn velkých a velkých ekách, vzácnji v potocích a íkách
nížin a náhorních plošin. 2 —4 generace do roka. Dosplce možno zastihnout

v pírod bhem celého vegetaního období, v masovém množství v letních

msících. Krevsající, v nížinných oblastech SSR kalamitní druh, napadající

lovka i domácí zvíata.

Zempisné rozšíení: Evropa, Asie, s. Afrika.

Výskyt v SSR: V nížinách a na náhorních plošinách na území celého státu bžný druh.

2. Wilhelmia mediterranea (Puri, 1925)

Obr. 97 B, tab. VI g, VIII a

Puri, 1925: 253 {Simulium); Rubcov, 1956: 558, 1959—1964: 404; Knoz, 1965: 33, 1956:

562 (lineata).

Od W. equina se výraznji liší jen ve znacích uvedených v klíi rodu.

Vývoj v istých podhorských potocích a íkách s rychlým proudem vody.

Doba kuklení a výletu dosplc ve druhé polovin VI. V jižní Evrop bhem
celého vegetaního období, 2 —3 generace do roka. Krevsající druh.

Zempisné rozšíení: Mediteránní oblast, ojedinlé nálezy z jižních

ástí st. Evropy.

Výskyt v SSR: Dosud nalezen jen na Slovensku v okolí Trenína (Tepliný potok

u Teplé, 250 m n. m.).

3. Wilhelmia lineata (Meigen, 1804)

Obr. 62 F, 97 A, tab. VI f, VII u

Meigen, 1804, Klass., 1 : 95 (Atractocera) ;falcula Enderlein, 1921, Sbr. ges. naturf. Freunde

Berlin, 1921: 214; salopiense Edwards, 1927, Ent. mon. Mag., 63: 255 {Simulium); Grenier,

1953: 103 {salopiense) ; Rubcov, 1956: 567 {salopiensis) ; Knoz, 1965: 33 {salopiensis) ; Rivosecchi,

1967: 249 {salopiensis); Zwick, 1974: 99.

$: elo erné, tém lysé. Vertikální úhel ela 97 —1 10°. Pomr délky a šíky

3. i. makadla asi 2,0 : 1. Smyslový orgán zaujímá asi 1/2 délky 3. i. makadla.
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Na vnitním okraji mandibuly 19—20, na vnjším 13 zub. Na jednom okraji

lacinie 11, na druhém 9 zub. Bazální kmeny kídlové žilnatiny žluté ochlu-

pený. Pomr délky a šíky basitarsui =7,0—7,8 : 1, basitarsua 5,2 : 1.

Terminálie se liší od W. equina zejména užšími, ve smru od hbetní strany

šikmo zaseknutými cerky (obr. 97 A). Velikost 2,3 —3,0 mm.

Obr. 97. A — Wilhelmia lineata, — W. meditenanea. (Vysvtlivky viz str. 172.)

$: Pomr délky a šíky 3. i. makadla 1,8 : 1. Smyslový orgán zaujímá

1/3 délky 3. i. makadla. Praescutum, scutum a scutellum živ žlut ochlupené,

bazální kmeny kídlové žilnatiny žlut. Pomr délky a šíky basitarsui 8,0 : 1,

basitarsu3 5,2 : 1. Basitarsuss asi o 1/3 užší než hole. Sklerity hypopygia

obr. 97 A. Ventrální výbžek na tle gonosterna není patrný, místo gonofurky

vyvinut jen otrnný sklerit srditého až okrouhlého tvaru. V paramerách po

15-16 trnech. Velikost 2,3 -3,0 mm.

Larva: Základní barva hlavy svtle žlutá až hndá, kresba na frontoklypeu

pozitivní, znan variabilní. Postgenální výez okrouhlý, dosahující asi do

2/3 —3/4 délky zadnímu okraji hypostomia. Po stranách hypostomia po

4—5 šttinách. Délka tykadla 0,20 mm. Ve velkém filtraním vjíi 34—48
paprsk. V orgánových základech dýchacích keík kukly po 8 svraštlých

vláknech, z nichž okrajová jsou znateln širší než vlákna vnitní. V zadní

písavce 95—135 ad hák s 18—28 háky v jedné ad. V ostatních znacích

není výraznjších rozdíl oproti W. equina. Velikost 4,5 —5,5 mm.
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Kukla: Liší se od W. equina výraznji jen menšími rozmry tla a utváením

dýchacích keík. Vnitní, dopedu smující vlákna jsou válcovitá, zeteln

užší než vlákna okrajová. Velikost 2,5 —3,0 mm.

Vývoj ve stedn velkých a velkých tocích. Výskyt dosplc od kvtna do

konce íjna. 3 —4 generace do roka. Krevsající, v nižších polohách kalamitní

druh.

Zempisné rozšíení: Evropa.

Výskyt v SSR: V nižších polohách bžný na území celého státu.

4. Wilhelmia balcanica Enderlein, 1924

Enderlein, 1924, Zool. Anz. 61, 1 1/12: 285; Rubcov, 1956: 568; Rivosecchi, 1963, Parasitol.,

5 (3): 193; Knoz, 1965: 34.

Blízce píbuzný W. lineata, od kterého se výraznji liší jen ve znacích uve-

dených v klíi rodu. Nejsnadnji jej lze urit podle dýchacích keík kukly,

ve kterých je jedna z dvojic vnitních vláken umístna na spoleném stvolu.

Vývoj v nížinných tocích s teplou vodou. Výlet dosplc konec V a konec

VIII— IX. 2—3 generace do roka.

Zempisné rozšíení: Evropa.

Výskyt v SSR: Dosud známý jen z nížin Slovenska (Žitava mezi Hurbanovem a No-

vými Zámky, 117 m n. m.).

Tribus SIMULIÍNI

8. rod Teti si mu li u m Rubcov, 1963

Friesia Rubcov, 1956: 699 ( Enderlein); Rubcov, 1959—1964: 117.

Typ rodu: Simulium bezzU Corti, 1916

Dosplci: Štít S s širokým stíbitým lemem po stranách a pi zadním

okraji. BasitarsuS] tém cylindrický, dlouhý. Pleurální membrána u obou

pohlaví ochlupená. Štít $ šedý, se temi tmavými podélnými pruhy; chodidlové

drápky s ostrým zoubkem u koene.

Larva: Stední a okrajové zuby na pedním okraji hypostomia znateln

delší než zuby mezi nimi. Postgenální výez trojúhelníkovitý, zasahující do
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dvou tetin až tí tvrtin délky zadnímu okraji hypostomia. Anální pívsky
jednoduché i rozvtvené. Kutikula v okolí análních pívsk s jemnými
trny.

Kukla: Zámotek ídce pedený, s nízkým límekem a s vtším potem
otvor pi pedním okraji. V dýchacích keících po 6 dýchacích vláknech.

Hrudní trichomy jednoduché.

Do tohoto rodu zaazuje Rubcov (1959—1964) celkem 7 druh, z nichž

jeden, a to typ rodu T. bezzii, se pravdpodobn vy^skytuje i v CSSR na území

jižního Slovenska. Rod je rozšíen v jižních krajích Evropy a Asie.

1. Tetisimulium bezzii (Corti, 1916)

Obr. 98

Corti, 1916, Atti Soc. Ital. nat. 54: 256 (Simulium); Grenier, 1953: 109 {Simulium); Rubcov.

1956: 702 {Friesia); Rubcov, 1959—1964: 499; Rivosechci, 1967: 270.

$: Celo a líce jsou šedé, svtle ochlupené. Dva bazální lánky tykadla svtlejší než ostat-

ní. Štít matn šedý, se temi ernými podélnými pruhy. Pleurální membrána ochlupená. Bazál-

ní ást radiální žilnatiny žlut ochlupená. Basitarsusi tém cylindrický, asi 7

—

8krát delší než

široký. Chodidlové drápky 9 s ostrým zoubkem u koene. Terminálie obr. 98. Velikost okolo

3,5 mm.

(?: Líce šedé, tmav ochlupené. Štít erný se stíbitým lemem po stranách pedního okraje

a pi zadním okraji. Pleurákií membrána ochlupená. Bazální ásti radiální a subkostální žilna-

tiny lysé. Pomr délky a šíky basitarsui asi 9,0 : 1. Tergum 1. abdominálního lánku erné
ochlupené. Sklerity hypopygia obr. 98. Ploché tlo gonosterna ze stran siln stlaené, v medián-

ní linii ohnuté, takže se jeví pi pohledu z ventrální strany úzké, z boku širší, se zetelným ven-

trálním výbžkem a patou s pilovit ozubeným okrajem. Gonofurka lupenitá, protáhle

srditého tvaru, na konci mírn rozeklaná. V paramerách po 12 vtších trnech. Gonostyly

více než 2krát delší než gonocoxity, jazykovitého obrysu, s hlubším vykrojením vnitního

okraje. Velikost okolo 3,5 mm.

Larva: Základní barva hlavy hndá až tmavohndá, kresba na frontoklypeu zpravidla

negativní. Ve velkém filtraním vjíi okolo 40 paprsk. Na vrcholu mandibuly v ad b. t.

1 1 zub, za výbžkem t. p. 1 zoubek. Stední a okrajové zuby na pedním okraji hypostomia

mnohem delší než zuby mezi nimi. Na každé stran hypostomia po 8 šttinách. Anální pívs-
ky rozvtvené, se 6— 8 lalky na každém základním laloku. Ventrální papily chybjí. Velikost

6,5— 7,0 mm.

Kukla: Zámotek s krátkým límekem, ídce pedený, se 6— 7 velkými otvory po stranách.

V dýchacích keících po 6 vláknech, která se vtví párovit na 3 spolených stvolech. Všechny

ti dvojice vláken se vtví v sagitální rovin. Hrudní trichomyjednoduché. Koncové trny zade-
ku tup kuželovité. Velikost okolo 4 mm.

Vývoj v rychle proudících horských potocích a íkách (300— 2 000 m n. m.). asto byla

nalezena vývojová stadia spolen s druhy Obuchovia auricoma, Odagmia monticola a O. variegata.

Výlet dosplc vtšinou v VIII a IX. Krevsající druh.
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Zempisné rozšíení: Rumunsko, Španlsko, j. Francie, Itálie, Balkán, s. Afrika.

Výskyt v SSR: Dosud nezjištn, ale na Slovensku by mohl být nalezen nap. v Zadielu.

Taxonomická poznámka: Všechny druhy azené do rodu Tetisimulium mají mnoho spo-

lených znak s druhy rodu Odagmia. Jediný výraznjší rozdíl je patrný ve vtší délce basitar-

SUi.

Obr. 98. Tetisimulium bezzii. (Vysvtlivky viz str. 172.)

9. rod Boophthora Enderlein, 1921

Enderlein, 1921, Dtsch. Tieräztl. Wochenschr., 29: 199; Pseudosimulium Baranov, 1926,

N. Beitr. Syst. Insektenk., 3: 164; Rubcov, 1956: 597, 1959—1964: 429; Knoz, 1965: 34.

Typ rodu: Simulia erythrocephala De Geer, 1776
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Dosple i: Bazální ást radiální žilnatiny lysá. Štít ? šediv lesklý, bez

stíbitých kreseb, jen krátce ochlupený, u ^ sametov erný, se stíbitými

kresbami. Pleurální membrána krátce ochlupená. Basitarsusi zeteln zploš-

tlý, krátký. Chodidlové drápky $ jednoduché, drobné. Gonostyly krátké,

zavalité, s velkým potem pedvrcholových trn. Gonosternum pi pohledu

z ventrální strany klínovitého tvaru.

Larva: Kresba na frontoklypeu pozitivní. Postgenální výf&z okrouhlý,

dosahující do 1/2—2/3 délky zadnímu okraji hypostomia. Ventrální papily

dobe vyvinuty, rozestavené asi na 1/3—1/2 obvodu konce zadeku. Anální

pívsky jednoduché nebo rozvtvené.

Kukla: Zámotek kapsovitý, bez rohovitého výrstku uprosted pedního

okraje. V dýchacích keících po 6 vláknech, vtvených na tech spolených

stvolech. Šupinovité trny vyvinuty pi pedních okrajích hbetní strany

6. —8., nkdy i 9. abdominálního lánku. Hákovité trny na ventrální stran

zadeku všechny dvojit nebo trojit vtvené. Koncové trny zadeku zcela

krátké, se zaoblenými vrcholy.

Rod zahrnuje podle Rubcova (1959—1964) 6 druh (5 palearktických,

1 nearktický). Z palearktických druh byly zjištny dva na území CSSR.

Ekologicky jde o druhy vázané na lesostep. Vývoj v pomaleji proudících po-

tocích a ekách nížin a náhorních plošin. Krevsající druhy.

KLÍ DRUH RODU BOOPHTORA

Dosplci

1 (4) 9?

2 (3) Pomr délky a šíky basitarsua 5,0— 5,5 : 1. Velikost tla 2,3— 3,0 mm ....
\. B. erythrocephala (str. 239)

3 (2) Pomr délky a šíky basitarsua 6,4—7,0 : 1. Velikost tla 3,0— 3,5 mm ....
2. B. sericata (str. 241)

4 (1) C?C?

5 (6) Na sametov erném štít vpedu po stranách dv stíbit lesklé trojúhelníkovité

skvrny (obr. 99) • \. B. erythrocephala (str. 239)

6 (5) Na sametov erném štít dva podélné, stíbit lesklé pruhy (obr. 100) ....
2. B. sericata (str. 241)

Larvy

1 (2) Postgenální výez dosahuje více než do 1/2 délky zadnímu okraji hypostomia.

Velikost 4,5— 6,0 mm \. B. erythrocephala (str. 239)

2 (1) Postgenální výez dosahuje do 2/5— 1/2 délky zadnímu okraji hypostomia. Veli-

kost 6,0— 7,0 mm 2. B. sericata (str. 241)
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Kukly

1 (2) Velikost tla 3,0— 3,5 mm \. . erythrocephala (str. 239)

2 (1) Velikost tla 3,6— 4,0 mm 2. B. sericata (str. 241)

1. Boophthora erythrocephala (De Geer, 1776)

Obr. 65 G, 99, tab. IV c, VIII d

De Geer, 1776, Mem. serv. hist. insectes, 6: 431 {Simiilia); Puri, 1925: 349 {Simulium)
;

Grenier, 1953: 126; Rubcov, 1956: 599; Knoz, 1965: 34; Rivosecchi, 1967: 229; Zwick,

1974: 27.

2: Líce stíbit ojínné, elo erné, lesklé. Vertikální úhel ela 78—88°.

Tykadla celá tmav zbarvena. Pomr délky a šíky 3. i. makadla 1,8 —2,2 : 1.

Smyslový orgán zaujímá asi 2/5 délky 3. i. makadla. Na vnitním okraji

mandibuly 21—23, na vnjším 11—13 zoubk. Na jednom okraji lacinie

11 —12, na druhém 13—14 zoubk. Praescutum, scutum a scutellum stíbit
bílé, bazální kmeny kídlové žilnatiny nažloutle ochlupené. Nohy pevážn
tmav zbarveny. Svtlé jen kyel pední nohy, bazální ást stehen a holení

stední a zadní nohy, bazální l/2basitarsuia3/4 délky basitarsus. Pomr délky

a šíky basitarsui 4,3—4,5 : 1, basitarsus 5,0—5,5 : 1. Basitarsuss asi o 1/3 užší

než hole. Chodidlové drápky jednoduché, drobné. Tergum 1. abdominálního

lánku svtle ochlupené. Terminálie obr. 99. Vtve genitální vidliky pi-

bližn stejn široké jako její kmen. Velikost 2,0 —3,0 mm.

(J: Tykadla celá tmavá. Pomr délky a šíky 3. i. makadla 2,2—2,4 : 1.

Smyslový orgán zaujímá 1/5 — 1/6 délky 3. i. makadla. Praescutum a scutellum

ídceochlupené krátkými, bronzov lesklými chloupky. Základní barva štítu sa-

metov erná, jen po stranách jeho pední strany patrný dv trojúhelníkovité,

stíbit lesklé skvrny. Postscutellum erné, tmav ochlupené. Pleurální mem-
brána kryta drobnými chloupky. Bazální kmeny kídlové žilnatiny ern ochlu-

pené. Na nohách jsou svtle zbarveny jen: vnitní strana holen pední nohy,

více než polovina bazální ásti holen zadní nohy a bazální vrchol basitarsua.

Pomr délky a šíky basitarsui 4,6—5,6 : 1, basitarsus 5,7 —6,2 : 1. Tergum 1.

abdominálního lánku tmav ochlupené. Sklerity hypopygia obr. 99. Desáté

sternum zcela chybí, 10. tergum tvercovité. Velikost 2,0—3,0 mm.

Larva: Základní barva hlavy svtle hndá až slámov žlutá. Kresba na
frontoklypeu pozitivní, výrazná. Postgenální výez okrouhlý, dosahující asi

do 1/2—3/5 délky zadnímu okraji hypostomia. Po stranách hypostomia po

3 —4 šttinách. Zuby na pedním okraji hypostomia dobe vyvinuty, zub sted-

ní stejn dlouhý jako zuby okrajové. Délka tykadla okolo 0,33 mm. Ve velkém

filtraním vjíi 38—48 paprsk. Na vrcholu mandibuly v ad b. t. 4—5
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zoubk, za výbžkem t. p. jeden trnitý zoubek. V orgáno\ých základech

dýchacích keík kukly po 6 vláknech. V zadní písavce 64—79 ad hák
s 10—15 háky v jedné ad. Na každém hlavním laloku análních pívsk
po 3—5 velmi krátkých postranních lalcích. Nkdy anální pívsky jed-

noduché. Ventrální papily dobe vyvinuty, rozestaveny na 1/3—1/2 obvodu

konce zadeku. Velikost 4,6-6,0mm.

Obr. 99. Boophthora erythracephala. (Vysvtlivky viz str. 172.)

Kukla: Zámotek kapsovitý, bez rohovitého výrstku, hust pedený,

v ojedinlých pípadech s nkolika drobnými otvrky pi pedním okraji.

Hrudní trichomy jednoduché, hrbolky drobné a ídké, s hladkým povrchem,

o prmru 0,004 —0,008 mm. Dýchací vlákna uspoádána ve dvojicích, roz-

vtvená v sagitální rovin na 3 spolených stvolech. Nejníže a nejvýše umístný
spolený stvol svírají úhel blížící se 180°, takže celý keíek je nápadn široký,

košatý. Chaetotaxie zadeku viz charakteritsika rodu. Velikost 2,5—3,2 mm.
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Vývoj v nížinných tocích, vzácnji v propustech z rybník i ve vyšších

polohách. V typicky horských oblastech dosud nenalezen. 3 —4 generace do

roka, výskyt dosplc od konce IV do konce X. Krevsající, v nížinách kalamitní

druh.

Zempisné rozšíení: Evropa, Asie.

Výskyt v SSR: V okolí vtších nížinných tok bžný, asto kalamitní druh. V podhor-

ských oblastech a na náhorních plošinách vzácnjší.

2. Boophthora sericata (Meigen, 1818)

Obr. 100, tab. IV d

Meigen, 1818, Syst. Beschr., 1 : 295 [Simulia); Grenier, 1953: 127 {Simulium erythrocephalum

var. sericatum); Rubcov, 1956: 603; Zwolski, 1959: 240;Knoz, 1965: 35; Rivosecchi, 1967:

230.

ada autor (Grenier, Rivosecchi, Goluzi, Rühm aj.) považují B. sericata

za pouhou varietu nebo poddruh B. erythrocephala. Ob formy se skuten
liší jen v málo znacích, z nichž vtšina podstatných je vyjádena v klíi rodu

a zachycena na obr. 100. Velikost vždy vtší než u B. erythrocephala.

Vývoj na podobných biotopech jako u B. erythrocephala. V CSSR nalézán

jen v jarních (III a poátek IV) a jx)dzimních msících (IX—X). Krevsající

druh.

Zempisné rozšíení: Evropa.

Výskyt v SSR: Dosud zaznamenán jen z nižších poloh (j. Morava a j. Slovensko).

Obr.' 100. Boophthora sericata. (Vysvtlivky viz str. 172.)
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10. rod Gnus Rubcov, 1940

Rubcov, 1940: 363; Rubcov, 1956: 606, 1959—1964: 435; Knoz, 1965: 35.

Typ rodu: Simulium decimatum Dorogostajsky, Rubcov et Vlasenko, 1935

Dospl ci: Štít erný, se stíbitými lesky. Pleurální membrána holá.

Pedisulcus a kalcipala dobe vyvinuty. Basitarsusi krátký, zploštlý. Pomr
jeho délky nejvtší šíce u $ asi 4 : 1 , u á" až 6 : 1 . Ochlupení a otrnní

kídlové žilnatiny stejnéjako u rodu Simulium. Chodidlové drápky $ se zoubkem

u koene. Druhy menších rozmr.

Larva: HyIstomium s drobnými zoubky pi pedním okraji. Stední

zub na pedním okraji hypostomia pibližn stejn dlouhý jako zuby okrajové.

Postgenální výez lahvovitého obrysu, dosahující až zadnímu okraji hy-

postomia. Anální pívsky rozvtvené, kutikula v jejich okolí jemn otrnná.

Kukla: Zámotek kapsovítý nebo s límekem, pi pedním okraji vždy

opatený velkými otvory okénkovitého vzhledu, podobn jako u druh sku-

piny Simulium reptans. V dýchacích keících 6, 10 až 30 dýchacích vláken.

Šupinovité trny na hbetní stran zadeku vyvinuty na 7. —9. segmentu.

Rod zahrnuje asi 10 krevsajících druh palearktické oblasti. Z nich jediný

byl zjištn na území CSSR.

1. Gnus ibariense (Živkovi et Grenier, 1959)

Obr. 101, tab. IV e, VIII e

Živkovi a Grenier, 1959, Bull. Soc. Path. Exot., 52 (2): 215 {Simulium); novaki Knoz,

1960, as. sl. spol.ent.,57 (4): 381 {Simulium); Rubcov, 1959—1964: 609; Knoz, 1965: 35.

$: Vertikální úhel ela okolo 107°. První dva a polovina 3. i. tykadla svt-

leji zbarvena než zbývající ást tykadla. Pomr délky a šíky 3. i. makadla

2,2 : 1. Smyslový orgán zaujímá asi 2/5 délky 3. i. makadla. Pomr délky

a šíky basitarsui 4:1, basitarsua 5,5 : 1. Basitarsusa asi o 1/2 užší než hole.

Chodidlové drápky se zetelným zoubkem na vnitním okraji asi v 1/3 délky

od koene. Pleurální membrána holá. Terminálie obr. 101. Destiky ovipo-

sitoru s rovnými, distálním smrem široce rozbíhajícími vnitními okraji. Veli-

kost okolo 3,0—3,2 mm.

cJ: Pomr délky a šíky 3. i. makadla asi 3,0 : 1. Smyslový orgán zaujímá

1/7—1/6 délky 3. i. makadla. Štít se stíbit lesklými skvrnami na pední

stran a na bocích. Pleurální membrána holá. Pomr délky a šíky basitarsui

5:1, basitarsua asi 6 : 1. Sklerity hypopygia obr. 101. Tlo gonosterna pi

242



pohledu na ventrální stranu úzké, z boku je patrná velká, pilovit ozubená

pata a dlouhý, rovnomrn široký ventrální výbžek. Velikost 3,0—3,2 mm.

Larva: Základní barva hlavy svtlá, okolí otisk hlavové svaloviny syt

erné. Kresba na frontoklypeu negativní. Postgenální výez láhvovitého

obrysu, dosahující až zadnímu okraji hypostomia. Po stranách hypostomia

po 3 —4 šttinách. Zuby na pedním okraji hypostomia drobné. Délka tykadla

okolo 0,28 mm. Ve velkém filtraním vjíi okolo 34 paprsk. Na vrcholu

mandibuly v ad b. t. 5—7 zub, za výbžkem t. p. 1 trnitý zoubek. V orgá-

nových základech dýchacích keík kukly po 6 vláknech. V zadní písavce

75—83 ad hák s 12 — 16 háky v jedné ad. Anální pívsky rozvtvené,

na boních základních lalocích po 7, na stedním laloku po 5 postranních

lalcích. Ventrální papily chybjí. Velikost 4,5 —5,5 mm.

Obr. 101. Gnus ibariense. (Vysvtlivky viz str. 172.)

Kukla: Zámotek kapsovitý, hust pedený, se 2—4 hranatými okénky

po stranách pi pedním okraji. Hrudní trichomy jednoduché, hrbolky velmi

ídké a drobné, s hladkým povrchem, o prmru okolo 0,004 mm. V dýchacích

keících po 6 vláknech, uspoádaných ve dvojicích na tech spolených stvo-

lech. Bazální ásti nejvýše a nejníže umístného dýchacího vlákna svírají mírn
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tupý úhel. Šupinovité trny na pedních okrajích hbetní strany abdominálních

lánk vyvinuty jen na 8. —9. lánku. Hákovité trny na ventrální stran

5. —7. abdominálního lánku jsou všechny dvojit až trojit vtvené. Koncové

trny zadeku rudimentární. Velikost 3,0 —3,2 mm.

Vývoj v tocích nižších poloh. Patrn jediná generace do roka, s výletem

dosplc v VI. Sání krve nebylo dosud pozorováno. Nález samic v drbežárn
naznauje, že se jedná o ornitofilní druh.

Zempisné rozšíení: Stední a jižní Evropa.

Výskyt v SSR: Dosud nalezen jen na dvou lokalitách: drbežárna v Židlochovicích

($?) a eka Jihlava mezi Ivání a Mušovem (larvy a kukly).

11. rod Odagmia Enderlein, 1921

Enderlein, 1921, Dtsch. Tieräztl. Wochenschr., 29: 199; Rubcov, 1956: 632, 1959—1964:

451; Knoz, 1965: 36.

Typ rodu: Simulia ornata Meigen, 1818

Dosple i: Celo $ pomrn široké, štít u obou pohlaví se stíbitými lesky.

Basitarsusi zploštlý, 4— 7krát delší než široký. Basitarsuss u S vetenovit

rozšíený, jen o málo užší než hole zadní nohy. Pedisulcus a kalcipala na

chodidle zadní nohy dobe vy^^inuta. Chodidlové drápky ? opateny na vnit-

ním okraji, asi v 1/3 od koene drápku, ostrým zoubkem jako u rod Tetisimu-

lium a Giius. Pleurální membrána ochlupená nebo holá. Bazální ást kídlové

žilnatiny lysá. Gonosternum úzké, pluhovitého vzhledu. Z boku je na jeho

tle dobe patrná pilovit ozubená pata a rzn utváený ventrální výbžek.

V paramerách okolo 12 velkých trn. Gonostyly 2,0—2,5krát delší než gono-

coxity. Vnitní okraje destiek ovipositoru vždy konkávní. Velikost 2,5 až

4,5 mm.

Larva: Postgenální výez zasahuje do 1/3—2/3 délky zadnímu okraji

hypostomia. Tykadla pomrn dlouhá, jejich druhý lánek asto druhotn
lenn na 2 nebo více lánk nepravých. Okrajové zuby hypostomia pibližn

stejn dlouhé jako zub stední. Anální pívsky jednoduché nebo rozvtvené,

ventrální papily rudimentární, sotva patrné. Velikost 6,0- 11, mm.

Kukla: Zámotek kapsovítý. V dýchacích keících po 6 nebo 8 dýchacích

vláknech, umístných na 3 nebo 4 spolených stvolech. Šupinovité trny na

hbetní stran zadeku vyvinuty zpravidla pi pedních okrajích 7. —9.

lánku, asto s otupenými a nkdy i zaoblenými vrcholy. Hákovité trny na

ventrální stran zadeku jednoduché nebo dvojit vtvené. Koncové trny

zadeku s otupenými vrcholy, vždy však dobe patrné.
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Rod zahrnuje asi 30, vtšinou palearktických druh. Nkteré z nich pronikají

také do orientální a nearktické oblasti. Z CSSR je známo 6 druh. Vývojová

stadia žijí v nejrznjších typech tekoucích vod, od \^sokohorských prameniš

až po velké nížinné eky. Náleží sem také nkolik zdravotnicky a hospodásky

velmi významných krevsajících druh.

KLÍ DRUH RODU ODAGMIA

Dosplci

1 (8) Pleurální membrána ochlupená.

2 (5) ??

3 (4) Pomr délky a šíky basitarsui zpravidla 4,5—5,5 : 1 . . . . l.O.ornata (str.246)

4 (3) Pomrdélky a šíky basitarsui zpravidla 5,5—6,5 : 1 . . . . 2. O.spinosa (str. 249)

5 (2) 36
6 (7) Gonosternumobr. 102 l.O.ornata (str.246)

7 (6) Gonosternum obr. 103 2. O. spinosa (str. 249)

8 (1) Pleurální membrána holá.

9 (16) ??

10 (11) Nohy pevážn svtlé, basitarsusa 6,5

—

8,6krát delší než široký

3. O. variegata (str. 250)

11 (10) Nohy pevážn tmavé, basitarsuss 6,0

—

6,5krát delší než široký.

12 (13) Bazální kmeny kídlové žilnatiny žlut ochlupené. Terminálie obr. 105 ...
A. O. rheophila (str. 252)

13 (12) Bazální kmeny kídlové žilnatiny ern ochlupené. Terminálie jiného typu.

14 (15) Terminálie obr. 106. Velikost 3,0— 4,0 mm 5. O. monticola (str. 254)

15 (14) Terminálie obr. 107. Velikost 4,0— 5,0 mm 6. O. maxima (str. 256)

16 (9) 33
17 (18) Basitarsuss asi o 1/6— 1/5 užší než hole zadní nohy. Sklerity hypopygia obr. 104

3. O. variegata (str. 250)

18 (17) Basitarsus jen nepatrn užší než hole zadní nohy nebo i stejn široký. Sklerity

hypopygia jiného typu.

19 (20) Gonofurka jazýkovitá, s paralelními postranními okraji. Pedvrcholový trn gono-

styl štíhlý, posunutý daleko od vrcholu. Gonostyly a gonosternum obr. 105 . • •

4. O. rheophila (str. 252)

20 (19) Gonofurka trojúhelníkovitá. Pedvrcholový trn gonostyl zavalitý, umístný blíz-

ko vrcholu. Gonostyly a gonosternum jiného tvaru.

21 (22) Sklerity hypopygia obr. 106. Vehkost 3,0—4,0 mm . . . . 5. O. monticola {str. 254)

22 (21) Sklerity hypopygia obr. 107. Velikost okolo 5,0 mm . . . .6. O. maxima (str. 256)

Larvy

1 (4) Postgenální výez zasahuje do 1/3— 1/2 délky zadnímu okraji hypostomia. Anální

pívsky jednoduché.

2 (3) Postgenální výez (obr. 102) okrouhlý, zasahující tém do 1/2 délky zadnímu
okraji hypostomia. Bžný výskyt ve všech typech tekoucích vod

1.0, omata (str. 246)

3 (2) Postgenální výez (obr. 103) široce obdélníkovitý, zasahující jen asi do 1/3 délky
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5

7

8

9 (

10

10

zadnímu okraji hypostomia. Výskyt jen v chladnjších potocích a íkách vyšších

poloh 2. O. spinosa (str. 249)

Postgenální výez (obr. 104) v podob lomeného oblouku, zasahující do 1/2— 2/3

délky zadnímu okraji hypostomia. Anální pívsky rozvtvené.

Kresba na frontoklypeu negativní. Po stranách hypostomia po 14— 20 šttinách.

Délka tla 9— 1 1 mm 6.0. maxima (str. 256)

Kresba na frontoklypeu zpravidla pozitivní. Po stranách hypostomia po 6— 12

šttinách. Délka tla 6,5— 8,5 mm.
Orgánový základ dýchacího keíku kukly se siln vzdutým spoleným stvolem

horní dvojice vláken (obr. 62 I). Spodní strana hlavové schránky po celé ploše

stejnomrn tmavohndá 5. O. monticola (str. 254)

Spolený stvol horní dvojice vláken orgánového základu dýchacího keíku jen

mírn vzdutý nebo normáln vyvinutý. Spodní strana hlavové schránky svtlá nebo

tmav mramorovaná.

Anální sklerit obr. 62 B. Orgánový základ dýchacího keíku kukly obr. 62 G . . .

3. Ö. variegata (str. 250)

Anální sklerit obr. 62 C. Orgánový základ dýchacího keíku kukly obr. 62 H
4. O. rheophila (str. 252)

Kukly

V dýchacích keících po 8 vláknech.

Hrudní hrbolky polokulovité, bez výrazného trnu na vrcholu

1.0. ornata (str. 246)

Hrudní hrbolky s výrazným trnem na vrcholu 2. O. ^/^^ (str. 249)

Dýchacích vláken 6.

Zámotek ídce pedený, delší než tlo kukly, nkdy i s krátkým límekem. Mezi

bázemi dýchacích keík dva velké hrboly (obr. 64 C). Hrudní hrbolky velmi hus-

té, drobné 3. O. variegata (str. 250)

Zámotek hust pedený, nkdy delší než tlo kukly, jindy jeho pední okraj pi
hbetní stran hluboko vykrojený, takže hlava a velká ást hrudi kukly zstávají

obnažené. Hrboly mezi bázemi dýchacích keík chybjí.

Zámotek kryje celé tlo kukly. Hrudní hrbolky tab. VHI k. Spolený stvol horní

dvojice dýchacích vláken mírn vzdutý 4. O. rheophila (str. 252)

Zámotek vpedu vykrojený, takže hlava a zásti i hru zstávají obnažené. Hrudní

hrbolky jiného typu. Spolený stvol horní dvojice dýchacích vláken silné vzdutý.

Dolní pár vláken vyrstá pímo ze základního kmene dýchacího keíku nebo jen

ze zcela krátkého spoleného stvolu. Velikost 2,5— 4,0 mm
5. O. monticola (str. 254)

Dolní pár dýchacích vláken vyrstá na tenkém spoleném stvolu. Velikost 4,5 až

5,5 mm 6. O. maxima (str. 256)

1. Odagmia ornata (Meigen, 1818) — Muchnika zdobená

Obr. 55, 56, 59 H, 66 F, 67, 102, tab. IV f, VHI f

Meigen, 1818, Syst. Beschr., 1: 290 {Simulia); Lundström, 1911: 12 {Melusina reptans);

Grenier, 1953: 115 {Simulium); Rubcov, 1956: 642, 1959—1964: 458; Knoz, 1963: 212;

Knoz, 1965: 36.
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?: Celo stíbit ochlupené, vertikální úhel ela 88 90° P ^ ^xn^y 3. cl. makadla 2,1 -24-1 Smvd^. -
' ^""""^^ ^^^^y a ší-

Obr. 102. 0^/^; or«ate. (Vysvtlivky v iz str. 172.)
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tvaru. Postscutellum lysé, stíbit ochlupené. Bazální kmeny kídlové žil-

natiny svtle žlut ochlupené. Zbarvení noh promnlivé, vždy však zásti

svtlé. Pomr délky a šíky basitarsui 3,8—5,0 : 1, basitarsua 5,8—7,3 : 1.

Basitarsusa asi o 2/5 užší než hole. Tergum 1. abdominálního lánku stí-

bit bílé ochlupené. Terminálie obr. 102. Vnitní okraje destiek ovipo-

sitoru hluboko vykrojené. Velikost 2,8—4,0 mm.

S: Pomr délky a šíky 3. i. makadla 2,0—2,3 : 1. Smyslový orgán za-

ujímá 2/5—1/2 délky 3. i. makadla. Postscutum a scutum nažloutle ochlupené.

Na pední stran sametov erného štítu dv stíbit lesklé skvrny pibližn
obdélnikovitého tvaru. Pleurální membrána stíbit ochlupená, štítek ern.
Postscutellum stíbit ojínné. Bazální kmeny kídlové žilnatiny ern ochlu-

pené. Pední a zadní nohy zbarveny celé tmav, na zadní noze jsou svtle

zbarveny proximální vrcholy stehen, holení a nkdy i celá polovina basitar^ua.

Pomr délky a šíky basitarsui 5,0—6,0 : 1, basitarsua 4,5 —5,8 : 1. Basitarsus3

asi o 1/5 užší než hole. Sklerity hypopygia obr. 102. Ventrální výbžek
na tle gonosterna dlouhý, na konci zaoblený, takže jeho šíka je po celé

délce pibližn stejná. Pi pohledu zezadu má tlo gonosterna okrouhlý tvar.

Velikost 2,8 -4,0 mm.

Larva: Základní barva hlavy promnlivá od tmavohndé do slámov
žluté. Kresba na frontoklypeu negativní nebo pozitivní, nkdy na svtlém

podkladu velmi oste ohraniená, jindy neostrá. Postgenální výez okrouhlý,

zasahující asi do 2/5 až 1/2 délky zadnímu okraji hypostomia. Po stranách

hypostomia po 4—8 šttinách. Tykadlo zpravidla šestilánkové, svtle hndé
až hndé, o délce okolo 0,40 mm. Ve velkém filtraním vjíi 36 —55 paprsk.

Na vrcholu mandibuly v ad b. t. 8—11 zub, za výbžkem t. p. jeden ná-

padn dlouhý trnitý zoubek. V orgánových základech dýchacích keík
kukly po 8 vláknech. V zadní písavce 68—83 ad hák s 10—16 háky
v jedné ad. Anální pívsky jednoduché, ventrální papily rudimentární.

Velikost 6,0 —9,0 mm.

Kukla: Zámotek kapsovitý, zpravidla bez otvrk pi pedním okraji.

Pedivo zámotku má rznou hustotu. Hrudní trichomy zpravidla jednoduché,

v ojedinlých pípadech dvojit vtvené. Hrudní hrbolky polokulovité, rzné
velikosti a hustoty, jejich prmr kolísá v rozmezí od 0,003 do 0,011 mm.
V dýchacích keících po 8 vláknech, rozvtvených na 4 spolených stvolech.

Bazální ásti nejvýše a nejníže umístného vlákna svírají úhel v rozmezí

70 — 180°. Šupinovité trny na hbetní stran zadeku zašpiatlé, vy\'inuté

zpravidla na 7. —9. lánku. Hákovité trny na bišní stran zadeku jedno-

duché i dvojit vtvené. Velikost 3,0 —4,5 mm.

Vývoj ve všech typech tekoucích vod, s výjimkou vysokohorských prame-

niš a vod siln chemicky zneištných. Samice napadají lovka, domácí
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i divoce žijící zvíata asto v masových množstvích a psobí tak ze zdravot-

nického a hospodáského hlediska na území SSR velké škody. Výskyt

dosplc zejména ve III —V a od druhé poloviny VII do konce IX. 2—3
generace do roka.

Zempisné rozšíení: Palearktická oblast.

Výskyt v SSR: Na celém území bžný, asto masov se vyskytující druh.

2. Odagmia spinosa (Doby et Deblock, 1957)

Obr. 103, tab. VIII g

Doby a Deblock, 1957, Ann. Parasit., 32 (3): 328 (Simulium ornátm f. spinosa); Rubcov
1959—1964: 612; Knoz, 1963a: 214 {ornata, partim); Knoz, 1965: 37.

Liší se od pedchozího druhu jen v následujících znacích.

$: Pomr délky a šíky basitarsui 5,5—6,5 : 1.

Obr. 103. Odagmia spinosa. (Vysvtlivky viz str. 172.)
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(^ : Tlo gonosterna pi pohledu shora dlouze eliptické a pi pohledu z boku

s nápadn širokým, tup zakoneným ventrálnim výbžkem. Ostatní sklerity

hypopygia obr. 103.

Larva: Postgenální \^ez široce obdélníkovitý, zasahující asi do 1/3

délky zadnímu okraji hypostomia. V zadní písavce 71 —109 ad hák
s 13—15 háky v jedné ad.

Kukla: Hrudní hrbolky vždy pomrn husté, oprmru 0,002 —0,010 mm,
charakteristické ostrým trnem na vrcholu.

Velikost všech stadií vývoje kolísá pibližn ve stejném rozmezí jako u O.

ornata.

Vývoj hlavn v menších tocích ve vyšších polohách. Jinak biologie stejná

jako u O. ornata.

Zempisné rozšíení: Evropa (Rakousko, SSR, Švýcarsko, NSR,
Francie).

Výskyt v CSSR: V horských a podhorských oblastech bžný na celém území státu.

3. Odagmia variegata (Meigen, 1818)

Obr. 62 B, G, 64 C, 66 H, 104, tab. IV g, VIII h

Meigen, 1818, Syst. Beschr., 1: 292 {Simulia); Grenier, 1953: 111 {Simulium) ; Novák,

1956: 237 [Simulium); Rubcov, 1956: 676, 1959—1964: 480; Zwolski, 1959: 523; Knoz,

1965: 38.

$: Celo a líce stíbit bíle ochlupené. V^ertikální úhel ela okolo 85°.

Pomr délky a šíky 3. i. makadla 2,5—2,9 : 1. Smyslový orgán zaujímá

asi 1/3 délky 3. i. makadla. Na vnitním okraji mandibuly 29 —38, na vnjším

14 — 17 zub. Na jednom okraji lacinie 14 — 16, na druhém 16—17 zub.
Barva ochlupení a tvar stíbitých kreseb hrudi stejné jako u O, ornata. Bazální

kmeny kídlové žilnatiny tmav ochlupené. Pleurální membrána holá. Nohy
vždy pevážn svtle zbarveny. Pomr délky a šíky basitarsui 6,0—6,8 : 1,

basitarsua 6,5—8,6 : 1. Basitarsuss asi o 1/3—2/5 užší než hole. Tergum 1.

abdominálního lánku stíbit ochlupené. Terminálie obr. 104. Velikost

3,0 -3,5 mm.

cJ: Pomr délky a šíky 3. i. makadla 2,0—2,6 : 1. Smyslový orgán zaujímá

asi 1/5 délky 3. i. makadla. Ochlupení a stíbité lesky hrudi stejné jako u O.

ornata. Pleurální membrána holá, bazální kmeny kídlové žilnatiny ern
ochlupené. Zbarvení noh pevážn tmavé. Pomr délky a šíky basitarsui

6,0—7,2 : 1, basitarsua 4,5—5,2 : 1. Basitarsusa asi o 1/6 — 1/5 užší než hole
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zadní nohy. Sklerity hypopygia obr. 104. Ventrální výbžek na tle gonosterna

kratší než u O. ornata a smrem vrcholu zašpiatlý. Velikost 3,0 —3,5 mm.

Larva: Základní barva hlavy svtle hndá až hndá. Kresba na frontokly-

peu pozitivní. Postgenální výez v podob lomeného oblouku, zasahujícího

asi do 2/3 délky zadnímu okraj'i hypostomia. Po stranách hypostomia po
7—11 šttinách. Tykadlo hndé, 6lánkové, o délce asi 0,43 mm. Ve velkém
filtraním vjíi 38—50 paprsk. Spodní strana hlavové schránky souvisle

svtle hndá. V orgánových základech dýchacích keík kukly po 6 vláknech.

V zadní písavce 75—90 ad hák s 10—15 háky v jedné ad. Anální pí-
vsky rozvtvené, se 7—10 postranními lalky na každém hlavním laloku.

Anální sklerit obr. 62 B. Velikost 6,7—8,2 mm.
Kukla: Zámotek kapsovitý, delší než tlo kukly, vždy velmi ídce pedený,

nkdy s krátkým límekem. Pi pedním okraji zámotku etné otvrky.
Hrudní hrboly drobné, velmi husté, o prmru 0,003 —0,005 mm. Hrudní

Obr. 104. Odagmia variegata. (Vysvtlivky viz str. 172.)
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trichomy jednoduché. Mezi bázemi dýchacích keík dva velké lalonat
lenné hrboly. Dýchacích vláken 6, umístných ve dvojicích na tech ten-

kých spolených stvolech. Chaetotaxie zadeku podobná jako u O. ornata,

jen hákovité trny na bišní stran jsou všechny jednoduché.

Vývoj v horských a podhorských íkách s rychlým proudem vody. Masový
výlet dosplc v VIII a IX. Napadá lovka i domácí zvíata.

Zempisné rozšíení: Stední, západní a jižní Evropa.

Výskyt v CSSR:V horských a podhorských oblastech Moravy a Slovenska bžný druh.

V Cechách nalezen dosud jen ve východních pohoích.

4. Odagmia rheophila Knoz, 1961

Obr. 62 C, H, 105, tab. IV h, VIII

Knoz, 1961a: 101 {monticola sensu Edwards, Friederichs); Edwards, 1920: 229 {monti-

cola); Doby Rault, 1960, Bull. soc. Sei. Bretagne, 35: 241 (monticola) ; Knoz, 1965: 41 (obrep-

tans Edwards, nom. nudum) ; Zwick, 1974: 102.

Vývojov pechodná forma mezi . variegata . monticola.

$: Velmi podobná druhu O. monticola. Liší se výraznji jen žlut ochlupenými

bazálními kmeny kídlové žilnatiny a utváením nkterých sklerit zadeku
(obr. 105). Vnitní okraje destiek ovipositor konkávní, zpravidla již nedaleko

jejich proximálního poátku, a to asi do 3/4 celé jejich délky. Štty ve tvaru

kruhové úsee. Velikost 3,0 —4,0 mm.
S '. Od O. monticola se liší jen utváením nkterých sklerit hypopygia. Tlo

gonosterna zavalitjší, s vtší patou a s nápadn širokým ventrálním výbžkem
u koene. Pomr celkové délky ventrálního výbžku jeho šíce u koene jen

asi 1,1 : 1,0. Gonofurka jazýkovitá, s paralelními postranními okraji. Ped-
vrcholový- trn gonostyl štíhlý, umístný daleko od vrcholu. Gonostyly ped
vrcholem širší než uprosted. Velikost 3,0 —4,0 mm.

Larva: Spodní strana hlavové schránky mramorované skvrnitá. Ve velkém

filtraním vjíi 37 —45 paprsk. Orgánový základ dýchacího keíku kukly

obr. 62 H. Anální sklerit obr. 62 C. Velikost 7,0—9,0 mm. V ostatních znacích

stejná jako O. monticola.

Kukla: Zámotek kapsovitý, jen výjimen s krátkým límekem. Pedivo
zámotku husté, pední okraj zesílený, uprosted mírn dopedu vysunutý, takže

hru i hlava kukly nejsou obnaženy. Hrudní hrbolky rovnomrn rozloženy,

hustší než u O. monticola a mnohem idší než u O. variegata, s hladkým povrchem,

o prmru 0,005 —0,009 mm. Kmenová ást dýchacího keíku a horní spo-
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lecny stvol dýchacích vláken mírn vzduté vždv v.-.b ^ ^

Šupinovité trny na hbetní stran ZZb ^ "^^""^ "^^ " O.monticola.

4,0 mm.
'''^''' "^^^^^" «ste zahrocené. Velikost 3,0 až

^^1 "^ ^°''^^'^ ^ podhorských bystinách a íkách 2ka. Výskyt dosplc ve IV -V v VTTT 1^^ ^^^ .

~^ generace do ro-

druh.
"^

'^' ^ ^^" -I^' ^ekdy také v VI -VII. Krevsající

Obr. 105. Odagmia rheophila. (Vysvtlivky VIZ str. 172.)
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Zempisné rozšíení: Evropa.

Výskyt v S SR: V horských a podhorských oblastech (v nadmoské výšce 500— 1200 m,

na Slovensku až 2000 m) bžný na území celého státu.

5. Odagmia monticola (Friederichs, 1920)

Obr. 62 I, 64 A, 65 H, 66 G, 106, tab. V a, VIII i

Friederichs, 1920, Sbr. Abh. nátur. Ges. Rostock, NF, 7(2): 8 (SimuHum); dorieri Doby et

Rauh, 1960, Bull. soc. Sei. Bretacrne, 35: 241 (Simulium); Knoz, 1961a: 108; Zwolski, 1963:

182; Rubcov, 1959—1964: 613 (rheophila) ; Knoz, 1965: 38.

$: Líce stíbit ochlupené, elo erné, lesklé, jen ídce ochlupené. Vertikální

úhel ela 90 — 1 10°. Pomr délky a šíky 3. i. makadla 2,1 : 1 . Smyslový orgán

zaujímá asi 1/3 délky 3. i. makadla. Na vnitním okraji mandibuly 33—35,

na vnjším 15-16 zoubk. Na jednom okraji lacinie 16—18, na druhém

13—14 zoubk. Ochlupení hrudi pevážn svtle žluté, jen na štítku tmavé.

Základní barva štítu tmav šedivá s podkovovitými stíbitými skvrnami jako

u pedchozích druh. Bazální kmeny kídlové žilnatiny ernohnd až ern
ochlupené. Na pední noze svtle zbarveny: kyel celá, stehno do 1/2, hole

do 3/4 délky od báze; na stední noze pikylí asi do 1/2, stehno do 1/2, hole
do 3/4 a basitarsus asi do 1/2 od báze. Na zadní noze je svtlé stehno na 1/3 až

1/2, hole o nco více než do poloviny, basitarsus do 1/2 —2/3 od báze. Holen
všech tí pár noh na vnjší stran stíbit lesklé. Chodidlové drápky se zoub-

kem na vnitním okraji. Pomr délky a šíky basitarsui 5,0 —6,5 : 1, basitarsua

6,0—6,5 : 1. Basitarsuss asi o 1/3 užší než hole. Terminálie obr. 106.

Vnitní okraje destiek ovipositor vykrojené ve stední tetin své délky. Štty

pi dorzálním okraji zpravidla zeteln delší než pi okraji ventrálním. Velikost

3,0 -4,0 mm.

(^: Pomr délky a šíky 3. i. makadla 2,5 : 1. Smyslový orgán zaujímá asi

1/4 délky 3. i. makadla. Praescutum a scutum bronzov žlut ochlupené.

Základní barva štítu sametov erná, se stíbitými skvrnami jako u O. ornata.

Scutellum tmav ochlupené. Pleurální membrána holá. Bazální kmeny kíd-

lové žilnatiny ern ochlupené. Pední a stední noha (s výjimkou stíbit

ojínných vnjších stran holení) tmavá. Na zadní noze svtleji zbarveny proxi-

mální vrcholy stehna a holen a bazální polovina basitarsu. Pomr délky a šíky

basitarsui 5,5—6,5 : 1, basitarsua 4,0 : 1. Basitarsuss jen nepatrn užší než

hole zadní nohy nebo i stejn široký. Tergum 1. abdominálního lánku ern
ochlupené. Sklerity hypopygia obr. 106. Ventrální výbžek na tle gonosterna

štíhlejší než u O. rheophila, vrcholu zahrocený; pomr jeho délky šíce u ko-

ene 1,6—2,3 : 1. Gonofurka trojúhelníkovitá, 2,0— 2,5krát delší než její nej-
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4,0 mm. ^''^""^ '*^J^^ sirokejako uprosted. Velikost 3,0 ai

Obr. 106. Odagmia monticola. (Vysvtlivky viz str. 172.
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Larva: Základní barva hlavy hndá až tmavohndá. Kresba na frontokly-

peu zpravidla pozitivní, výjimen pechodného typu. Postgenální výez v po-

dob lomeného oblouku, zasahující asi do 2/3 délky zadnímu okraji hyposto-

mia. Po stranách hypostomia 6—12 šttin, uspoádaných v jedné ad. Ty-

kadlo Glánkové, pevážn hndé, jen v místech ohybu lánk svtlejší, o cel-

kové délce okolo 0,44 mm. Ve velkém filtraním vjíi 27 —39 paprsk. Na
vrcholu mandibuly v ad b. t. 8—14 zub, za výbžkem t. p. 1 —2 trnité

zoubky. V orgánových základech dýchacích keík kukly po 6 vláknech.

V zadní písavce 74 — 100 ad hák s 10—14 háky v jedné ad. Anální

pívsky rozvtvené s 8—10 lalky na každém hlavním laloku. Ventrální

papily chybjí. Velikost 6,5 —8,5 mm.

Kukla: Zámotek kapsovitý, hust pedený, vpedu hluboko x^ykrojený,

takže hlava a pevážná ást hrudi kukly z nj vynívají. Hrudní hrbolky s hlad-

kým povrchem, uspoádané do ostrvkovitých skupinek. Prmr hrbolku

0,008—0,011 mm. Hrudní trichomy jednoduché i dvojit vtvené. Kmenová
ást dýchacího keíku a spolený stvol horní dvojice vláken nápadn vzduté.

Dolní dvojice vláken vyrstá pímo ze spoleného kmene dýchacího keíku.
Šupinovité trny na hbetní stran zadeku zpravidla s otupenými vrcholy

a vyvinuty jen na 7. a 8. lánku. Chaety pi zadním okraji hbetní strany

2. abdominálního lánku umístny na kruhovitých skleritech. Hákovité trny

na bišní stran zadeku vtšinou dvojit vtvené, jen nkteré jednoduché.

Koncové trny zadeku rudimentární. Velikost 2,5 —4,0 mm.

Vývoj v horských a podhorských tocích a potocích, bystinách i íkách
s rychlým proudem vody. 2 generace do roka. Hojný výskyt dosplc ve IV až

VI a VIII —XI. Samice napadají lovka, zv i domácí zvíata.

Zempisné rozšíení: Evropa.

Výskyt v SSR: V horských a podhorských oblastech bžný na území celého státu.

6. Odagmia maxima Knoz, 1961

Obr. 107, tab. V b, VIII j

Knoz, 1961a: 110; Doby, 1963, Bull. soc. zool. France, 88 (1): 131 {Simulium); Zwolski,

1963b: 183; Rubcov, 1959—1964: 616; Knoz, 1965: 41.

Blízce píbuzný pedchozímu druhu, od kterého se liší zejména v následu-

jících znacích.

$: elo a líce krátce stíbit ochlupené. Vertikální úhel ela okolo 107°.

Pomr délky a šíky 3. i. makadla 3,3 : 1. Smyslový orgán zaujímá asi 2/5
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délky 3. i. makadla. Terminálie (obr. 107) podobné jako u O. montkola. Veli-

kost 4,5 -5,0 mm.

: Pomr délky a nejvtší šíky gonofurky 3,0 -4 0: \J^^^obr.éro.Aiiy^.i^

ny také na ostatních skleritech hypopygia (obr. 107). Velikost 4,0 -5,0 mm.

Obr. 107. Odagmia maxima. (Vysvtlivky viz str. 172.)
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Larva: Základní barva hlavy tmavohndá. Kresba na frontoklypeu vždy

negativní. Po stranách hypostomia 14 —20 šttin, uspoádaných na každé stran

ve dvou adách. Délka tykadla okolo 0,40 mm. Ve velkém filtraním vjíi
34—44 paprsk. Na vrcholu mandibuly v ad b. t. 16 — 17 zoubk. V zadní

písavce 120—124 ad hák s 14—20 háky v jedné ad. Anální pívsky
rozvtvené, se 14—19 postranními lalky na každém hlavním laloku. Velikost

9,0-11,0 mm.

Kukla: Hrudní hrbolky velké, s hladkým povrchem, seskupené v ostrvky.

Prmr hrbolk 0,009—0,015 mm. Dolní dvojice dýchacích vláken se vtví na

pomrn dlouhém a štíhlém spoleném stvolu. Chaetotaxie zadeku podobná

jako u O. monticola. Velikost 5,5 mm.

Vývoj v horských a vysokohorských bystinách a íkách. Doba kuklení

a výlet dosplc v V —Ví. Jediná generace do roka. Sání krve nebylo dosud

pozorováno.

Zempisné rozšíení: Stední a jižní Evropa (CSSR, Polsko, Rakousko,

Itálie, Bulharsko aj.).

Výskyt v SSR: Šumava, Sudetská pohoí, Nízké a Vysoké Tatry.

12. rod Obuchovia Rubcov, 1947

Rubcov, 1947, Izv. AN SSSR, ser. biol., 1: 116; Rubcov, 1956: 577, 1959—1964: 416^

1974: 276.

Typ rodu: Simulia auricoma Meigen, 1818

Dosplci: Štít S sametov erný, porostlý bronzov lesklými chloupky, pi
pedním okraji a stranách nkdy stíbit lesklý. Bazální kmeny kídlové

žilnatiny ern ochlupené. Pleurální membrána ^ i $ ochlupená. Štít $ stíbit

ojínný a ochlupený, bazální kmeny kídlové žilnatiny ern ochlupené.

Basitarsusi ? zploštlý, až 6 X delší než nejvtší šíka jeho ploché strany.

Chodidlové drápky jednoduché. Destiky ovipositoru na koncích jazykovit

protažené.

Larva: Stední zub hypostomia zeteln delší než zuby okrajové. Postgenál-

ní výez v podob lomeného oblouku, dosahující asi do 3/4 délky zadnímu

okraji hypostomia. Anální pívsky rozvtvené. Larvy velké, tmav zbarvené.

Kukla: Zámotek hust pedený, šedomode zbarvený, perleov lesklý,

s vysokým límekem. V dýchacích keících po 6 krátkých dýchacích vláknech,

zcela krytých zámotkem. Chaetotaxie zadeku siln redukována.

Rod zahrnuje asi 12 druh, žijících v horských oblastech západní, stední

a jižní Evropy a stední Asie. Z nich jeden, typ rodu, byl zjištn také v CSSR.
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1. Obuchovia auricoma (Meigen, 1818)

Obr. 59 G, 65 C, 66 D, 108, tab. Ve, VIII b

Meigen, 1818, Syst. Beschr., 1 : 292 (Simidia) ; Grenier, 1953: 120 (ShuuHiim) ; Rubcox . 1956 :

577, 1959—1964: 418; Knoz, 1963: 346, 1965: 34.

$: Líce stíbit ojínné, elo lesklé, erné. Vertikální úhel ela 101 —102°.

Pomr délky a šíky 3. i. makadla 2,8 : 1. Smyslový orgán zaujímá asi 1/2

délky 3. i. makadla. Na vnitním okraji mandibuly 30—35, na vnjším 14 až

15 zub. Na jednom okraji lacinie 16, na druhém 18—20 zoubk. Ochlupení
hrudi stíbit bílé, lysé oddíly hrudi stíbit ojínné. Bazální kmeny kídlové
žilnatiny žlut ochlupené. Na nohách všech tí pár jsou svtleji zbarvena
stehna na distáiních vrcholech a holen asi na 3/5 uprosted. Na pedních no-

hách navíc svtle zbarvena celá kyel a pikylí a na zadních stední ást
basitarsu. Chodidlové drápky jednoduché, pomrn dlouhé. Pomr délky

a šíky basitarsui 5,3—6,0 : 1, basitarsu3 6,3 : 1. Basitarsusa asi o 1/2 užší než

hole zadní nohy. Tergum 1. abdominálního lánku svtle žlut ochlupené.

Terminálie obr. 108. Destiky ovipositoru dlouze jazykovit protažené,

daleko pesahující úrove zadního okraje 8. abdominálního lánku. Velikost

okolo 4,5 mm.

S: Pomr délky a šíky 3. i. makadla 2,5 —3,0 : 1. Smyslový orgán zaujímá

asi 1/4 délky 3. i. makadla. Praescutum a scutum bronzov žlut ochlupené.

Základní barva štítu sametov erná, se stíbitými lesky pi pedním okraji

a po stranách. Scutelium ern ochlupené, postscutellum lysé, stíbit ojín-

né. Pleurální membrána tmav ochlupená. Bazální kmeny kídlové žilnatiny

ern ochlupené. Bazální ást radiální žilnatiny lysá. Na pedních nohách jsou

svtleji zbarveny jen kyle, na stedních holen asi do 2/3 od proximálního

vrcholu, na zadních proximální vrcholy stehen a holení a bazální polovina

basitarsu. Holen pedních noh stíbit ojínné. Pomr délky a šíky basitarsui

5,0 : 1, basitarsu3 2,7 : 1. Basitarsusa asi o 1/3 užší než hole zadní nohy.

Tergum 1. abdominálního lánku ern ochlupené. Skierity hypopygia obr.

108. Gonofurka protáhle kopinatého tvaru, rozeklaná asi do 1/4 délky. Gono-
coxity krátké a pomrn úzké, gonostyly nápadn dlouhé, jazykovit. Gono-
sternum pi pohledu na ventral ní stranu ploché, jeho tlo na konci okrouhlé,

s velmi krátkým ventrálním výbžkem. Velikost 4,0 —5,0 mm.

Larva: Základní barva hlavy tmavohndá. Kresba na frontoklypeu nega-

tivní. Postgenální \'ýez v podob lomeného oblouku, zasahuje do 2/3 —3/4
délky zadnímu okraji hypostomia. Na každé stran hyposíomia po 10—15
šttinách, uspoádaných ve dvou adách. Stední zub na pedním okraji hy-

postomia zeteln delší než zuby okrajové. Tykadlo Glánkové, tmavohndé,
asi 0,36 mm dlouhé. Ve velkém filtraním vjíi 38 —48 paprsk. Na vrcholu
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mandibuly vad b. t. 6 — 12 zub. V orgánových základech dýchacích keík
kukly po 6 krátkých vláknech. V zadní písavce 142 —143 ad hák se 16 —26

háky v jedné ad. Anální pívsky rozvtvené, se 6 —8 lalky na každém

hlavním laloku. Ventrální papily chybjí. Velikost 6,75 —9,0 mm.

Obr. 108. Obnchovia aiiricoma. (Vysvtlivky viz str. 172.)

Kukla: Zámotek stevícovitý, vždy s vysokým límekem a kruhovitým

ústím, hust pedený. Hrudní hrbolky polokulovité, s hladkým povrchem,

pomrn husté, o prmru 0,006 —0,015 mm. V dýchacích keících po 6

krátkých vláknech. Z nich 4 výše umístná \ lákna se vtví z jednoho spolené-

ho svolu, dv zbývající z druhého, nkdy velmi krátkého stvolu. Chaety na

hbetní stran 2. abdominálního lánku umístny na okrouhlých skleritech.

Šupinovité trny na hbetní stran zadeku zcela chybjí. Hákovité trny na

bišní stran zadeku všechny jednoduché, koncové trny chybjí. Velikost

3,0—4,5 mm.

Vývoj v horských bystinách a íkách. Patrn dv generace do roka. Doba

kuklení a výlet dosplc v V—VI a VIII —IX. Samice napadají lovka, zv
i domácí zvíata.

Zempisné rozšíení: Stední, západní a jižní Evropa.

Výskyt v CSSR: Karpatská pohoi (Beskydy, Slovenské rudohoi, Zadiel). V hercynskc

soustav nebyl dosud nalezen.
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13. rod Cleitosimulium Séguy et Dorier, 1936

Séguy a Dorier, 1936, Trav. Lab. Hydrobiol. et Pise. Univ. Grenoble, 27: 1; Rubcov,

1974: 276.

Typ rodu: Cleitosimulium rupicolum Séguy et Dorier, 1936 = argenteostri-

atum (Str.)

Spolenými znaky tchto druh jsou xýrazné stíbité pruhy po délce štítu

samic a mohutné, asto složit utváené gonosternum samc.
Postgenální \ýez larev zasahuje až zadnímu okraji hypostomia. Povrch

hrudních hrbolk kukly bradavitý, zámotek ste\ícovitý, se složit vykroje-

ným ústím a nkdy s postranními okénky.

Rod zahrnuje asi 6 druh, známých z horských oblastí západní, stední

a jižní Evropy. Dva z nich byly zjištny také na území CSSR.

KLÍ DRUH RODU CLEITOSIMULIUM

Dosplci

1 (2) Pleurálni membrána ochlupená 1. argenteostriaíum (str. 261)

2 (I) Pleurálni membrána holá 2. degrangei (str. 264)

Larvy a kukly

1 (2) V orgánových základech dýchacích keík kukly u prepupy a v dýchacích keí-
cích kukly po 8 vláknech. Zámotek s postranními okénky na límeku

I.e. argenteostriaíum (str. 261)

2 ( 1 ) V orgánových základech dýchacích keík kukly u prepupy a v dýchacích keí-
cích kukly okolo 30 vláken. Zámotek bez postranních okének na límeku ....

2. degrangei (str. 264)

1. Cleitosimulium argenteostriatum (Strobl, 1898)

Obr. 58 b, 65 I, 66 I, 109, tab. V d, VIII 1

Strobl, 1898, Glasn. zem. Mus. Bosn. Herc, Sarajevo, 10: 387 {Simulium); Corti, 1916,

Atti. SOG. ital. nat. Milano, 54: 232 {Simulium); rupicolum Séguy et Dorier, 1936, Trav. Lab.

Hydrobiol. et Piscic. Univ. Grenoble, 27: 1 ; Grenier, 1953: 118 (Simulium rupicolum); Novák,

1956: 232 {Simulium); Rubcov, 1959—1964: 533 {Simulium); Knoz, 1965: 47 {Simulium);

Rivosecchi, 1967: 275 {Simulium).

$: Celo erné, lesklé. Líce stíbit ojínné. Vertikální úhel ela 99 — 105°.

Pomr délky a šíky 3. i. makadla 2,6—2,7 : 1. Smyslový orgán zaujímá

1/4 — 1/3 délky 3. i. makadla. Na vnitním okraji mandibuly 27, na vnjším
14 zub. Najednom okraji lacinie 14—16, na druhém 11—13 zoubk. Základ-

261



ní barv'a štítu erná, s oste ohranienými podélnými pruhy stíbitého lesku.

Hru stíbit bíle ochlupená, bazální kmeny kídlové žilnatiny žlut. Pleurál-

ní membrána svtle ochlupená. Na pední noze svtle zbarveny kyel, pikylí
a stehno celé, hole do 3/4 délky od báze. Na stední noze pikylí, stehno a ho-

le celé a basitarsus asi do 1/2 od báze. Na zadní noze stehno a hole do 3/4,

basitarsus do 2/3 od báze. Chodidlové drápky jednoduché. Pomr délky a šíky

basitarsui 4,2 : 1, basitarsu3 5,5 : 1. Basitarsuss asi o 1/2 užší než hole zadní

nohy. Terminálie obr. 109. Zadní okraje destiek ovipositoru pesahují

jen nepatrn úrove zadního okraje 8. abdominálního lánku. Vnitní okraje

destiek rovné. Velikost okolo 3,8 mm.

Obr. 109. Cleitosimulium argcnteostriatum. (Vysvtlivky viz str. 172.)
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(J: Pomr délky a šíky 3. i. makadla 2,6 : 1. Smyslový orgán zaujímá asi

1/3 délky 3. i. makadla. Štít matn erný, se stíbitými skvrnami podkovovi-

tého tvaru. Scutellum tmav ochlupené, ostatní ásti hbetu hrudi stíbit

bílé. Pleurální membrána nažloutle ochlupená. Bazální kmeny kídlové žilna-

tiny tmav ochlupené. Pomr délky a šíky basitarsui 5,2 : 1, basitarsua 5,1 : 1.

Basitarsusa o nco více než o 1/2 užší než hole zadní nohy. Tergum 1. abdomi-

nálního lánku nažloutle ochlupené. Sklerity hypopygia obr. 109. Gonosternum

široké a ploché, se složit vykrajovanými okraji a kídlovitými výrstky po

stranách dlouhého ventrálního výbžku. Gonofurka ptiúhelníkovitého tvaru.

Velikost 3,5 —4,5 mm.

Larva: Kresba na frontoklypeu nezetelná, pechodného typu mezi pozi-

tivní a negativní, velmi v'ariabilni. Postgenální výez láhvovitého obrysu,

zasahující až zadnímu okraji hypostomia. Po stranách hypostomia po 9—14
šttinách. Stední zub na pedním okraji hypostomia stejn dlouhý jako zuby

okrajové. Tykadlo Glánkové. 1. —4. lánek hndý, 5. —6. tmavohndý. Délka

tykadla okolo 0,42 mm. Ve velkém filtraním vjíi 46 —55 paprsk. Na vrcho-

lu mandibuly za výbžkem t. p. 1 —3 zoubky, v ad b. t. 8—12 zub. V orgá-

nových základech dýchacích keík kukly po 8 vláknech. V zadní písavce

1 16 —142 ad hák se 14 —21 háky v jedné ad. Anální pívsky rozvtvené,

s 1 1 —14 lalky na každém hlavním laloku. Ventrální papily chybjí. Velikost

7,2 -9,2 mm.

Kukla: Zámotek stevícovitý, hust pedený. Okraj límeku složit vykra-

jovaný. Na každé stran límeku velké oválné okénko. Hrudní hrbolky husté,

s bradavitým povrchem, o prmru 0,010 —0,014 mm. Dýchacích vláken 8,

rozvtvených na tech spolených stvolech. Na horním stvolu vyrstají 4 vlák-

na, na stedním a dolním po 2 vláknech. Chaety pi zadním okraji hbetní

strany 2. abdominálního lánku umístny na okrouhlých skleritech. Šupinovité

trny na hbetní stran zadeku vyvinuty pi pedních okrajích 8.-9. lánku.

Jsou velmi drobné a na vrcholech zaoblené. Hákovité trny na bišní stran

zadeku všechny jednoduché, koncové trny chybjí. Velikost 3,5 —4,5 mm.

Vývoj v horských bystinách a íkách v letních msících. Jediná generace do

roka s výletem dosplc v VI —VII. Krevsající druh.

Zempisné rozšíení: Stední a jižní Evropa.

Výskyt v SSR: Králický Snžník, Jeseníky, Tatry, Slovenský kras.
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2. Cleitosimulium degrangei (Dorier et Grenier, 1959)

Obr. 66 J, 110, tab. V e, VIII m

Dorier a Grenier, 1959, Trav. Lab. Hydrobiol. et Piscic. Univ. Grenoble, 50—51: 195

{Simtilium) ; Novák, 1956: 235 {schönbaueri, Enderlein, 1921); Rubcov, 1959—1964: 621

{Simulium) ; Knoz, 1965: 48 (Simulium).

Obr. 110. Cleitosimulium degrangei. (Vysvtlivky viz str. 172.)

$: elo široké, erné. Smyslový orgán zaujímá asi 1/2 délky 3. i. makadla.

Na vnitním okraji mandibuly 27, na vnjším 7 zub. Na obou okrajích lacinie

asi po 13 zoubcích. Štít žluté ochlupený, jeho základní zbarvení tmavé, se dv-
ma stíbitými pruhy po obou stranách tmavé mediánní linie. Pleurální mem-
brána holá. Pomr délky a šíky basitarsui 4:1. Terminálie \'iz obr. 110.

Velikost 2,5 -3,0 mm.

J: Štít žlut ochlupený, sametov erný se stíbitými skvrnami vpedu po

stranách. Sklerity hypopygia obr. 110. Gonofurka široká, pibližn protáhle

obdélníkovitého tvaru. Gonosternum ploché, s dlouhým zašpiatlým ventrál-

ním výbžkem. Velikost 2,0 —3,0 mm.
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Larva: Kresba na frontoklypeu a postgenální výez podobné jako u ped-
chozího druhu. Po stranách hypostomia po 7 —8 šttinách. Tykadlo Slánkové,

asi 0,38 mm dlouhé. Ve velkém filtraním vjíi okolo 52 paprsk. Na vrcholu

mandibuly za výbžkem t. p. 1 —2 zoubky, v ad b. t. 10 — 13 zub. V orgá-

nových základech dýchacích keík kukly okolo 30 vláken. V zadní písavce

79—80 ad hák s 12—20 háky v jedné ad. Anální pívsky rozvtvené,

ventrální papily chybjí. Velikost 6,5— 8,0 mm.

Kukla: Zámotek bez okének po stranách límeku. Hrudní hrbolky s bra-

davitým povrchem jako u C. argenteostriatum, ale hustší a menších rozmr,
o prmru 0,003 —0,009 mm. V dýchacích keících okolo 30 vláken. Velikost

2,5 —3,5 mm.

Vývoj v horských bystinách a íkách koncem jara a poátkem léta, blíže

není biologie známa.

Zempisné rozšíení: Francie, CSSR, Itálie, Jugoslávie.

Výskyt v CSSR: Dosud jen na Slovensku (Liptovské Hole. Pribylina v Rackov dolin.

Slovenský kras, Demanovka), novji zjištn také v Malých Karpatech Jedlikou a Halgošem.

14. rod Si mu Mu m Latreille, 1802

Latreille, 1802, Hist. Nat. Ins., 14: 294; Atraclocera Meigen, 1804, Klass., 1 : 9&;Áíeliisina, par-

tim, Lundström, 1911: 20; Rubcov, 1956: 720, partim ;.Rubcov, 1974: 276.

Typ rodu: Rhagio colombaschensis Fabricius, 1784

Dosplci: Ri lysá do 1/2 délky od koene. Basitarsusi siln zploštlý, krát-

ký. Celo erné, lesklé, hru a pední strana holení zpravidla se stíbitými les-

ky. Pleurální m.embrána vždy holá. Chodidlové drápky $jednoduché. Gonostý-

ly široké a nejmén 2krát delší než gonocoxity. Gonosternum úzké, pi pohledu

z boku s ventrálním výbžkem a patou. Velikost 2,5 —4,0 mm.

Larva: Tykadla krátká, stední zub na pedním okraji hypostomia stejn

dlouhý jako zuby okrajové. Postgenální výez hluboký, u ústí a pi \rcholu

zúžený. Anální pívsky zpravidla rozvtvené. Ventrální papily chybjí.

Velikost 5 —8 mm.

Kukla: Zámotek kapsovítý, nkdy s okénky po stranách. U našich zástupc

po 6 nebo 8 vláknech v dýchacích keících. Šupinovité trny na hbetní stran

zadeku zpravidla jen na 8 lánku. Koncové trny zadeku slab vyvinuty. Veli-

kost 2,5 —4,0 mm.

Krevsající druhy, rozšíené po celém svt s výjimkou Austrálie a nkterých

oceánských ostrov. Z palearktické oblasti je známo asi 60 druh. Z nich bylo

zjištno 9 také na území CSSR.
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KLÍC DRUH RODU SIMILIUM

1 (18

2 (5

9

10

11

12

13

14

15

16

17

8 (7

18



27 (28) Pata gonosterna zavalitá, s velkým potem pilovitých zoubk pi okraji. Postranní

okraje gonofurky konkávné vykrojené 3. S. argyreatum (str. 271)

28 (27) Gonosternum a gonofurka jiného typu.

29 (30) Gonostyly pi pohledu z ventrální strany ped vrcholem širší než u koene. Gono-
sternum obr. 113 5. 5'. morsitans (str. 275)

30 (29) Gonostyly pi pohledu z ventrální strany ped vrcholem užší než u koene nebo

stejn široké.

31 (32) Ventrální výbžek na tle gonosterna krátký, zavalitý, na vrcholu zaoblený (obr.

112 B) A. S. verecmdum (str. 272)

32 (31) Ventrální výbžek na tle gonosterna delší a štíhlejší, na vrcholu zaostený (obr.

114).

33 (34) Na vnitní stran gonostyl, u jejich koene, dlouhý, oste kuželovitý výrstek

(obr. 1 14 B) 1 . S. paramorsitans (str. 278)

34 (33) Kuželovitý výrstek na vnitní stran gonostyl s otupeným vrcholem (obr. 1 14 A)

G. S. austeni (str. 276)

Larvy

1 (2) Kresba na frontoklypeu ve tvaru oste ohranieného písmene H (obr. 113) . . .

. S. morsitans (str. 275)

2 (1) Kresba na frontoklypeu jiného typu.

3 (12) Postgenálni výez na vrcholu oste lomený (obr. 112 A).

4 (7) Kresba na frontoklypeu zcela chybí nebo jen jako málo výrazná týlní skvrna. Veli-

kost 4,0— 4,5 mm. V orgánových základech dýchacích keík po 6 vláknech.

5 (6) Ve velkém filtraním vjíi 40— 50 paprsk \. S. tuberosum (str. 268)

6 (5) Ve velkém filtraním vjíi 26— 39 paprsk 2. S. vulgare (str. 270)

7 (4) Kresba na frontoklypeu výrazná. V orgánových základech dýchacích keík kukly

po 8 vláknech. Velikost zpravidla vtší.

8 (9) Kresba na frontoklypeu tvoí oste ohranienou ernou skvrnu motýlkovitého tvaru

(obr. 115 A). Velikost 4,5— 5,0 mm 9. S. galeratum (str. 28!)

9 (8) Kresba na frontoklypeu jiného typu. Velikost vždy vtší.

10 (11) Kresba na frontoklypeu ve tvaru neoste ohranieného písmene H. Postgenálni

výez u ústí zúžený, zasahující asi do 3/4— 4/5 délky zadnímu okraji hypostomia

(obr. 112 A) 3. S. argyreatum (str. 271)

11 (10) Kresba na frontoklypeu variabilní, pozitivní, negativní i pechodných typ. Post-

genálni výez u ústí široký, zasahující tém zadnímu okraji hypostomia . . .

8. 5. reptans (str. 279)

12 (3) Postgenálni výez na vrcholu oblý (vejitého obrysu obr. 114).

13 (14) V orgánových základech dýchacích keík kukly po 8 vláknech

7 . S. paramorsitans {stT. 278)

14 (13) V orgánových základech dýchacích keík kukly po vláknech.

15 (16) Kresba na frontoklypeu obr. 112 B. Výskyt v rybniních oblastech

4. S. verecundum (str. 272)

16 (15) Kresba na frontoklypeu obr. 114 A. Výskyt v podhorských a nížinných oblastech

b. S. austeni (str. 276)

Kukly

1 (4) Zámotek s velkými, hranatými okénky pi pedním okraji. Dýchacích vláken vždy 8.

2 (3) Spolený stvol nejvýše umístné dvojice vláken svírá se stvolem nejníže umístným
velmi tupý úhel (tab. \'I c). Velikost 2,5— 3,0 mm . . 9. S. galeratum (str. 28í)
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3 (2) Nejvvše nejníže umístný spolený stvol dýchacích vláken svírají ostrý úhel. Veli-

kost 3.0— 4.0 mm 8. .9. reptans (str. 279)

4 (1) Zámotek bez hranatých okének pi pedním okraji. Dýchacích vláken 6 nebo 8.

5 (10) Dýchacích vláken 8.

6 (7) Zámotek ídce pedený, s etnými otvrky mezi pedivovými vlákny. Dýchací keí-

ek (tab. V h) košatý. Nejníže umístný spolený stvol dýchacích vláken krátký

. S. argyreatum (str. 271)

7 (6) Zámotek hust pedený, bez otvrk mezi pedi\ovými vláknv. Dýchací keíek
(tab. \'I b) plochý, s nápadn dlouhým spoleným stvolem nejníže umístné dvojice

vláken.

8 (9) Bžný výskyt v podhorských a nížinných íkách na celém území CSSR ....
5.5. morsitans (str. 275)

9 (8) Vzácný výskyt v nížinách Slovenska a j. Moravy . . . 1 . S. parainorsitans (str. 278)

10 (5) Dýchacích vláken 6.

11 (14) Spolený stvol horní dvojice dýchacích vláken svírá se spoleným stvolem dolní

dvojice ostrý úhel. Velikost 2,3— 3,0 mm.
12 (13) Dýchací vlákna dlouhá, šttekovit sevená (tab. Vf) . . 1 . .S. //^f^ (str. 268)

13 (12) Dýchací vlákna kratší, keíek košatjší (tab. V g) . . 2. S. vulgare (str. 270)

14 (11) Spolený stvol horní dvojice vláken svírá se spoleným stvolem dolní dvojice tupý

úhel. Dýchací keíek košatý. Velikost 3.2— 3,7 mm.
15 (16) Výskyt v rybniních oblastech 4. 5'. verecundwn (str. 272)

16 (15) Výskyt v podhorských a nížinných tocích b. S. austeni {^ir. 21&)

1. Simulium tuberosum (Lundström, 1911)

Obr. 1 1 1 , tab. V f. VIII n

Lundström, 1911: 14 (//) ; Rubcov. 1956: 734, 1959—1964: 522; Novák, 1956: 239,

partim; Carlsson. 1962: 98; Knoz, 1965: 41, partim; Knoz a Sašinková, 1969: 33.

$: elo erné, lesklé. Vertikální úhel ela okolo 92°. Pomr délky a šíky

3. i. makadla 17—2,2 : 1. Smyslový orgán zaujímá asi 1/3—1/2 délky 3. i.

makadla. Na vnitním okraji mandibuly 30, na vnjším 14 zoubk. Na jednom
okraji lacinie 20, na druhém 13—15 zoubk. Štít matn šedý, bez stíbitých

lesk. Bazální kmeny kídlové žilnatiny bronzov žlut ochlupené. Nohy pe-
vážn tma\'é, jen hole pední nohy asi do 3/4 délky od proximálního vrcholu

stíbit lesklá a na zadní noze hole na vrcholu a basitarsus asi do 1/2 od báze

svtle žluté. Pomr délky a šíky basitarsui 5,1 —5,2 : 1, basitarsua 6,4—7,0 : 1.

Basitarsus3 asi o 1/4 — 1/3 užší než hole. Terminálie obr. 1 1 1 B. Veli-

kost 2,3 —3,0 mm.

J: Pomr délky a šíky 3. i. makadla 2,0—2,5 : 1. Smyslo\ý orgán zaujímá

asi 1/5 —1/4 délky 3. i. makadla. Štít sametox erný s dvma obdélníkovitými

skvrnami stíbitého lesku na frontální stran. Hru pe\ážn stíbit bíle

ochlupená, jen scutellum tmavé. Bazální kmeny kídlové žilnatiny ern ochlu-

pené. Nohy s výjimkou proximálních vrchol liolení stední a zadní nohy zbar-
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Obr. 111. — Simulium vulgare, — S. tuberosum. (Vysvtlivky viz str. 172.)
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vény tmav. Pomr délky a šíky basilarsui 6,0—6,2 : 1, basitarsus asi 4,7 : 1.

Basitarsusa asi o 1/5 užší než hole zadní nohy. Tergum 1. abdominálního lán-

ku ern ochlupené. Sklerity hypopygia obr. 1 1 1 B. Gonostyly v distální polo-

vin štíhlejší než u báze, pi pohledu z ventrální strany je u jejich báze vysoký

otrnný hrbol. Tlo gonosterna ploché, s tupým ventráhiím výbžkem a pilovité

ozubenou patou. Velikost 2,25— 3,0 mm.

Larva: Základní barva hlavy svtle hndá. Kresba na írontoklypeu neze-

telná, nkdy zachovaná v podob tmavé týlní skvrny. Postgenální výez v po-

dob lomeného oblouku s mírn zúženým ústím a s xrcholem zasahujícím asi

do 3/4 délky zadnímu okraji hypostomia. Po stranách hypostomia po 3 —6
šttinách. 1.-3. i. tykadla svtle žlutý, 4.-5. hndý. Délka tykadla okolo

0,30 mm. Ve velkém filtraním vjíi 40—50 paprsk. Na vrcholu mandibuly

za výbžkem t. p. 1, v ad b. t. 7—10 zoubk. V orgánových základech dý-

chacích keík kukly po 6 vláknech. V zadní písavce 59—74 hák se 7—12
háky v jedné ad. Anální pívsky rozvtvené, se 4—7 lalky na každém

hlavním laloku. Ventrální papily chybjí. Velikost 3,5— 5, 5 mm.

Kukla: Zámotek kapsovitý, hust pedený, bez otvrk nebo okének.

Hrudní hrbolky velké a husté, s hladkým povrchem, o prmru 0,006 až

0,009 mm. Spolený stvol horní dvojice dýchacích vláken svírá se spoleným

stvolem dolní dvojice ostrý úhel okolo 25°. Dýchací keíek šttekovit se\Te-

ný. Šupinovité trny na hbetní stran zadeku vyvinuty nejvýše na 7. —9.

abdominálním lánku, asto však jen na i. 8. Hákovité trny na bišní stran

zadeku jednoduché i dvojit vtvené. Koncové trny dobe vyvinuty. Velikost

2,5 —3,0 mm.

Vývoj v horských a vysokohorských bystinách v letních msících. Doba
kuklení a výlet dosplc v VI —VII. Krevsající druh.

Zempisné rozšíení: Holarktická oblast.

Výskyt v CSSR: Vzácnjší druh zjištný jen ve vyšších polohách (Krkonoše, Jeseníky^

Tatry).

2. Simulium vulgare Rubcov, 1956

Obr. 1 1 1 A, tab. V g

Rubcov, 1956: 736, 1959—1964: 524; Knoz a Šašinková, 1969: 33.

Morfologicky blízký pedchozímu druhu, od kterého se výraznji liší jen

znaky uvedenými v klíi, biologií a rozšíením.
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Vývoj v podhorských a nížinných potocích a íkách, vzácnji i ve vtších

nížinných tocích. Bhem roku dosahuje výskyt kukel a dosplc dvou maxim :

v V —VI a v VIII-IX. Krevsající druh.

Zempisné rozšíení: Euroasie.

Výskyt v CSSR: V podhorských oblastech a na vhodných biotopech nížin bžný druh

na území celého státu.

3. Simulium argyreatum (Meigen, 1838)

Obr. 112 A, tab. V h, VIII o

Meigen, 1838, Syst. Beschr., 7: 52 (Simulia); nölleri Friederichs, 1920: 567; subornatum

Edwards, 1921: 227; Grenier, 1953: 122 (ifßcoram, Walker, 1848); Rubcov, 1956: 752

{nölleri); Rubcov, 1959—1964: 546; Knoz, 1965: 42; Rivosecchi, 1967: 283.

$: Celo šedé, jen po stranách ochlupené. Vertikální úhel ela 86—90°. Líce

stíbit ochlupené. Pomr délky a šíky 3. i. makadla 2,0—2,2 : 1. Smyslový

orgán zaujímá asi 2/5 délky 3. i. makadla. Na vnitním okraji mandibuly

13—15, na vnjším 16-17 zoubk. Štít s podkovo\itými stíbitými skvrnami

na frontální stran. Praescutum, scutum a scutellum nažloutle ochlupené,

postscutellum lysé, stíbit ojínné. Bazální kmeny kídlové žilnatiny žluté

ochlupené. Na pední noze svtleji zbarveny celá kyle a pikylí, na stední

noze vrch pikylí, stehno, hole a basitarsus, na zadní noze vrchol pikylí,

stehno a bazální polovina basitarsu. Vnjší hrana holení \šech tí pár noh

stíbit lesklá. Pomr délky a šíky basitarsui 5,5—6,5 : 1, basitarsus 6,5 až

6,6 : 1. Basitarsus3 asi o 1/3 užší než hole. Tergum 1. abdominálního lánku
bíle ochlupené. Terminálie obr. 112 A. Vnitní okraje genitálních des-

tiek jen mírn vykrojené nebo rovné. Velikost 3,5—4,5 mm.

(J: Pomr délky a šíky 3. i. makadla 2,3 —2,6 : 1. Smyslový orgán zaujímá

asi 1/4 — 1/5 délky 3. i. makadla. Štít erný, na frontální stran sedvma stíbi-

tými plkruhovitými skvrnami. Praescutum a scutum zlatožlut, scutellum

ern ochlupené. Bazální kmeny kídlové žilnatiny ern ochlupené. Nohy
pevážn tmav zbarveny, jen holen všech tí pár na vnjší stran stíbit
lesklé. Pomr délky a šíky basitarsui 5,8—6,2 : 1, basitarsua 4,0—4,4 : 1.

Basitarsus3 asi o 1/4 užší než hole zadní nohy. Tergum 1. abdominálního lán-

ku ern ochlupené. Sklerity hypopygia obr. 112 A. Na zavalité pat gonoster-

na 10—13 pilovitých záez na každé stran. Gonofurka jen málo rozeklaná

s konkávn vykrojenými postranními okraji. Gonostyly v rámci rodu Simulium

relativn krátké. V paramerách 3 —5 velkých trn. Velikost 3,5 —5,0 mm.

Larva: Základní barva hlavy hndá. Kresba na frontoklypeu negativní,

dosti variabilní, nejastji ve tvaru neoste ohranieného písmene H, za kterou
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následuje pomrn velká, syt erná týlní skvrna. Postgenální výez na vrcho-

lu oste lomený, zasahující do 3/4—5/6 délky zadnímu okraji hypostomia.

Ústí výezu znateln užší než jeho nejvtší šíka. Po stranách hypostomia po

4 —6 šttinách. Ve velkém filtraním vjíi 40 —60 paprsk. Na vrcholu mandi-

buly v ad b. t. 10—13 zoubk. V orgánových základech dýchacích keík
kukly po 8 vláknech. V zadní písavce 66 —80 ad hák s 9 — 15 háky v jedné

ad. Velikost 6,0—9, mm.

Kukla: Zámotek kapsovitý, velmi ídce pedený, tsn piléhající na tlo

kukly, s etnými ot\rky mezi pedivovými vlákny. Hrudní hrbolky s hladkým

povrchem, pomrn husté, o prmru 0,004—0,008 mm. V dýchacích keí-
cích po 8 vláknech, z nichž 3 nejvýše umístné vyrstají zpravidla z jednoho

spoleného stvolu, další ti ze stedního spoleného stvolu a dv zbývající ze

spodního stvolu. Ve zpsobu vtvení bývají asto rzné odchylky. Dýchací

keíky košaté. Šupinovité trny na hbetní stran zadeku vyvinuty zpravidla

na 7. —8. lánku, nkdy na 6. —9. Vrcholy trn jsou otupené. Hákovité trny

na spodní stran zadeku jednoduché i dvojit vtvené. Velikost 3,8 —4,5 mm.

Vývoj v potocích a íkách protékajících mezi rybníky nebo i jinými typy

stojatých vod (jezera, tn apod.). Nejhojnjší výskyt vývojových stadií bývá

v propustech z rybník a ve výtoích z jezer, a to bez ohledu na jejich nad-

moskou výšku. Dosplce možno zastihnout v pírod od V do konce IX.

Patrn nkolik generací do roka. Krevsající druh.

Zempisné rozšíení: Evropa.

Výskyt v CSSR: Jeden z nejhojnjších zástupc na celém území.

4. Simulium verecundum Stone et Jamnback, 1955

Obr. 112 B, tab. VI a, VIII p

Stone aJamnback, 1955, N. Y. State Museum Bull., 349:83; Rubcov, 1956: 795 (argyreaturn)
;

Rubcov, 1959-1964: 567; Knoz, 1965: 43.

$: Líce stíbit ojínné, elo ídce ochlupené, erné, lesklé. Vertikální úhel

ela 93 —99°. Pomr délky a šíky 3. i. makadla 2,3 —2,5 : 1. Smyslový orgán

zaujímá 1/3 délky 3. i. makadla. Na vnitním okraji mandibuly 31 —35, na

vnjším 15—16 zub. Na obou okrajích lacinie po 15—17 zubech. Hru
a bazální kmeny kídlové žilnatiny nažloutle ochlupené. Štít pi pohledu zepe-

du s neoste ohranienou stíbitou kresbou. Na pední noze svtle zbarveny:

kyel celá, pikylí a stehno asi do 1/2, hole uprosted; na stední noze:

stehno s výjimkou proximálního vrcholu celé, hole uprosted, basitarsus asi

do 1 /2 ; na zadní noze : pikylí celé, stehnojen na proximálním vrcholu, basitarsus

272



Obr, 112. — Simulium argyreatum, — S. verecundum. (Vysvtlivky viz str. 172.)
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asi do 2/3. Hole zadní nohyje svtle žlutá na proximálním vrcholu a svtlehndá
ve druhé tvrtin své délky. Za svtlou vrcholovou ástí leží tmavohndá skvr-

na. Vnjší hrana pední holen asi do 1/2 délky stíbit bílá. Pomr délky

a šíky basitarsui 4,2—5,0 : 1, basitarsus 6,0—6,5 : 1. Basitarsusj asi o 1/3

užší než hole zadní nohy. Tergum 1. abdominálního lánku ern ochlupené,

Terminálie obr. 112B. Vnitní okraje destiek ovipositor konkávn vykroje-

né. Velikost 3,0—3,5 mm.

^: Pomr délky a šíky 3. i. makadla 3,0 : 1. Smyslový orgán zaujímá asi

1/4 délky 3. i. makadla. Štít se temi zetelnými podélnými šedými pruhy.

Ochlupení hrudi nažloutlé až stíbit bílé. Bazální kmeny kídlové žilnatiny

ern ochlupené. Nohy všech tí pár pevážn tmavohndé až erné. Jen

vnjší hrana pední holen stíbit bílá. Pomr délky a šíky basitarsui

4,5—5,5 : 1, basitarsua 4,0—4,6 : 1. Basitarsuss asi o 1/4 užší než hole zadní

nohy. Tergum 1. abdominálního lánku tmav ochlupené. Sklerity hypopygia

obr. 112 B. Gonosternum pi pohledu z ventrální strany klínovité, pi pohledu

z boku s krátkým, na konci otupeným ventrálním výbžkem a s patou se 4 —5

pilovitými záezy. Gonofurka s paralelními boními okraji. Velikost 3,5 až

3,8 mm.

Larva: Základní barva hlavy svtle hndá. Kresba na frontoklypeu nega-

tivní, lyrovitého tvaru. Postgenální výez vejitého obrysu, nejširší uprosted,

ponkud užší pi ústí a nejužší ped vrcholem. Výez zasahuje o nco více

než do 3/4 délky zadnímu okraji hypostomia. Po stranách hypostomia po

2 —4 šttinách. Tykadlo celé svtle žluté, asi 0,3 mm dlouhé. Ve velkém filtra-

ním vjíi 40—46 paprsk. Na vrcholu mandibuly v ad b. t. 6—10 zoubk.

V orgánových základech dýchacích keík kukly po 6 \'láknech. V zadní pí-

savce 60 —68 ad hák s 10 — 13 háky v jedné ad. Anální pívsky rozvtve-

né, s 8 —9 lalky na každém hlavním laloku. Velikost 5,5 —6,5 mm.

Kukla: Zámotek kapsovitý, hust pedený. Hrudní hrbolky polokulovité,

s hladkým povrchem, stední hustoty, o prmru 0,003 —0,008 mm. V dý-

chacích keících po 6 vláknech, rozvtvených ve dvojicích na tech spolených

stvolech. Horní a dolní spolený stvol svírají velmi tupý úhel, takže keíekje

široce rozložitý. Chaetotaxie zadeku podobná jako u pedchozích druh rodu.

Šupinovité trny na hbetní stran zadeku, na rozdíl od S. argvreaíum, zaoste-

né. Velikost 3,2 -3,7 mm.

Výskyt vývojových stadií zjištn ve velkých i menších ekách, také v poto-

cích, asto ve výtoích z rybník spolen s S. argyreatum. Doba kuklení a výlet

dosplc od VI do IX, Krevsající druh, místy masového výskytu.

Zempisné rozšíení: Holarktická oblast.

Výskyt v CSSR: Bžný v rybniních oblastech celého státu.
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5. Simulium morsitans Edwards, 1915

Obr. 113, tab. VI b, VIII s

Edwards, 1915: 32; Puri, 1925: 348; Grenier, 1953: 134; Rubcov, 195G: 187; Novák,

1956: 239; Zwolski, 1959: 243; Carlsson, 1962: 104; Usova, 1961: 186; Knoz, 1965: 43.

Obr. 113. Simulium morsitans. (Vysvtlivky viz str. 172.)
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Od pedchozího druhu se liší jen v málo znacích.

?: Pomr délky a šíky 3. i. makadla asi 2,0 : 1. Hole stední a zadní nohy

je svtlá o nco více než do 1/2 od koene. Pomr délky a šíky basitarsua

4,0-4,5 : 1. Terminálie obr. 113. Velikost 2,5 -3,4 mm.

(^: Pomr délky a šíky 3. i. makadla 2,0—2,5 : 1. Štít matn erný s ovál-

nými stíbitými skvrnami na pední stran. Nohy celé erné, jen vnjší hrana

holen pední nohy asi do poloviny od báze stíbit bílá. Sklerity hypopygia

obr. 113. Pata na tle gonosterna mén vyvinuta, na každé stran opatena pi
okraji 7—8 pilovitými zoubky; ventrální výbžek na konci oste zahrocený.

Gonostyly pi pohledu z ventrální strany ped vrcholem širší než u koene.

Velikost 2,5 —3,5 mm.

Larva : Základní barva hlavy slámov žlutá. Kresba na frontoklypeu ve tvaru

oste ohranieného písmene H. Ve velkém filtraním vjíi 36—41 paprsk.

Velikost 5,5 —6,5 mm.

Kukla: Hrudní hrbolky ídké, s hladkým povrchem, o prmru 0,003 až

0,005 mm. V dýchacích keících po 8 vláknech, rozvtvených ve dvojicích na

4 spolených stvolech. Vlákna keíku se vtví v sagitální rovdn. Nejníže

umístný spolený stvol je vždy nápadn dlouhý. Chaetotaxie zadeku stejná

jako u S. veremndum. Velikost 3,0 —3,5 mm.

Vý\'oj v podhorských a rychleji proudících nížinných tocích. Maximum
výskytu kukel a dosplc v V—VIII. Krevsající druh.

Zempisné rozšíení: Palearktická oblast.

Výskyt v S S R : V nižších polohách vcelku béžný druh po celém území státu.

6. Simulium austeni Edwards, 1915

Obr. 114 A, tab. VI c, VIII r

Edwards, 1915:33;Rubcov, 1956:778, 1959— 1964: 556; Davies, 1 966 : 488 ; Knoz a Šašin-

ková, 1969: 35.

Od S. morsitans a S. verecundum se výraznji liší jen v následujících znacích.

$: Hole stední nohy svtleji zbarvena jen na proximální tetin. Hole
zadní nohy vybarvena stejn jako u S. morsitans. Terminálie jsou podobné

jako u S. morsitans (obr. 114 A). Velikost 2,5 —3,5 mm.

^•. Gonosternum s dobe vyvinutou, pilovit ozubenou patou a zašpiatlým

ventrálním výbžkem. Sklerity hypopygia obr. 114 A. Velikost 2,5— 3,5 mm.
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Larva: Podle kresby na frontoklypeu velmi podobná S. verecundum a. dobe
odlišitelná od S. morsitans. Postgenální výez stejný jako u obou pedchozích
druh. Po stranách hypostomia po 3 —6 šttinách. Ve velkém filtraním vjíi
35 —43 paprsk. V orgánových základech dýchacích keík kukly po 6 vlák-

nech. Velikost 5,0 —6,0 mm.

Obr. 114. A — Simulium austeni, — S. paramorsitans. (Vysvtlivky viz str. 172.)
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Kukla: Nebyly zjištny žádné rozdíly oproti kukle S. verecundum.

Vývoj v horských a nížinných tocích v jarních msících. Doba kuklení a výlet

dosplc od konce IV do poátku VI. Jedna generace do roka. Krevsající druh.

Zempisné rozšíení: Evropa, Sibi.

Výskyt v CSSR: Stedoeská pahorkatina, Jihoeská vysoina, eskomoravská vrcho-

vina, j. Morava.

7. Simulium paramorsitans Rubcov, 1956

Obr. 114

Rubcov, 1956: 782; Zwolski, 1958: 245; Rubcov, 1959—1964: 560; Dinulescu, 1966: 256;

Jedlika, 1971: 143.

Blízce píbuzný S. austeni, od kterého se liší jen v málo znacích.

$: Vertikální úhel ela okolo "". Holen stední a zadní nohy svtlé asi do

1/2 od proximálního vrcholu, basitarsus3 asi do 2/3. Sklerity hypopygia obr.

114 B. Vnitní okraje genitálních destiek rovné nebo jen mírn vykrojené.

Velikost 3,0 — 3,5 mm.

S: Basitarsusi na proximálním vrcholu svtlý. Sklerity hypopygia obr.

114 B. koene gonostylu kuželovitý, oste zašpiatlý výrstek. Tlo gonoster-

na pi pohledu z ventrální strany pomrn široké, jen asi l,5krát delší než jeho

nejvtší šíka. Velikost 3,0 —3,5 mm.

Larva: V orgánových základech dýchacích keíkii kukly po 8 dýchacích

vláknech. Jinak velmi podobná jako u S. austeni. Velikost 6,5—7,5 mm.

Kukla: Velmi podobná kuklen", worj'/tew.y. V dýchacích keících po 8 vlák-

nech, rozvtvených na 3—4 spolených stvolech. 4.-8. vlákno vyrstá asto

na jediném (tetím) spoleném stvolu. 3. nebo 3. a 4. spolený stvol vždy mno-

hem delší než stvol 1. nebo 2. Velikost 3,2 —4,0 mm.

Vývoj v íkách nížin, zarstajících rostlinstvem. Doba kuklení a \ylet

dosplc od poloviny V do poátku VI a v VII —VIII. Sání krve nebylo dosud

prokázáno.

Zempisné rozšíení: Evropa a Sibi.

Výskyt v CSSR: Zatím zjištn na dvou lokalitách, v potoce Turiec u obce Levkuška

u Šafárikova (187 m n. m.) a na j. Morav v lužních lesích u Lanžhota.
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8. Simulium reptans (Linné, 1758)

Obr. 58 d, 59 I, 66 K, 68 B, C, E, F, G, 115 B, tab. VI d, VIII t

Linné, 1758, Syst. nat., ed. 10: 2888 (Culex); Meigen, 1818, Syst. Beschr., 1 : 291 (Sirntdia);

Edwards, 1915: 30; Puri, 1925: 340; Grenier, 1953: 124; Novák, 1956: 240; Rubcov, 1956:

805; Knoz, 1965: 43.

$: Líce lysé, stíbit ojínné, elo erné, lesklé. Vertikální úhel ela okolo

100°. Pomr délky a šíky 3. i. makadla 1,8 —2,1 : 1. Smyslový orgán zaujímá

asi 2/5 délky 3. i. makadla. Na vnitním okraji mandibuly 24 —29, na vnjším
11—13 zoubk. Na jednom okraji lacinie 15—16, na druhém 12—14 zub.
Štít matn šedý se stíbitými skvrnami na pední stran, stíbit ochlupený.

Štítek ern, bazální kmeny kídlové žilnatiny svtle žlut ochlupené. Na ped-
ní noze jsou svtlé: kyel celá, proximální polovina pikylí a proximální vrchol

stehna. Vnjší hrana holen pední nohy je stíbit bílá od proximálního

vrcholu asi do 2/3. Na stední noze je svtlá jen hole na 2/3 od proximálního

vrcholu; na zadní noze pikylí, distální vrchol stehna, hole do 2/3—3/4

a basitarsus do 1/2 —2/3 od proximálního vrcholu. Pomr délky a šíky basitar-

sui 4,0 — 4,5 : 1, basitarsu3 6,4—6,6 : 1. Basitarsusj asi o 1/3 užší než hole.

Terminálie obr. 115 B. Vnitní okraj destiek ovipositoru tém rovný,

mezi nimi pomrn široká obdélníkovitá štrbina. Velikost 3,0— 3,5 mm.

1^: Pomr délky a šíky 3. i. makadla 2,1 : 1. Smyslový orgán zaujímá

asi 1/4 délky 3. i. makadla. Štít stíbit bíle, štítek ern ochlupený. Štít

sametov erný s oválnými stíbitými skvrnami na pední stran. Hole pední
nohy do 1/2, stední nohy do 1/5 a basitarsusa asi do 2/3 od proximálního

vrcholu svtlé, ostatní ásti noh tmavé. Pomr délky a šíky basitarsui 5,2 až

6,0 : 1, basitarsu3 5,5—6,4 : 1. Basitarsuss asi o 1/3 užší než hole zadní nohy.

Sklerity hypopygia obr. 115 B. Na tle gonosterna dlouhý, oste zašpiatlý
ventrální výbžek. Pata gonosterna bez pilovitých zoubk pi okraji. Velikost

3,0 —3,5 mm.

Larva: Základní barva hlavy svtle žlutá. Kresba na frontoklypeu pe-
chodných typ mezi negativní a pozitivní. Postgenální výez v podob lo-

meného oblouku, zasahující asi do 5/6 délky zadnímu okraji hypostomia.
Ústí výezu jen o málo užší než jeho nejvtší šíka. Po stranách hypostomia
po 3—4 šttinách. Tykadla celá svtlá, asi 0,34 mm dlouhá. Ve velkém fil-

traním vjíi 38—49 paprsk. Na vrcholu mandibuly v ad b. t. 7—10
zub. V zadní písavce 60 —74 ad hák s 8 — 14 háky v jedné ad. Anální
pívsky rozvtvené, s 5— 7 lalky na každém hlavním laloku. Velikost

5,0—6,0 mm.

Kukla: Zámotek kapsovitý, se 2—3 hranatými okénky po stranách pi
pedním okraji. Hrudní hrbolky husté, s hladkým povrchem, o velikosti

0,003—0,010 mm. V dýchacích keících po 8 vláknech, umístných na 4
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, v , , ^1 ,vírá se stvolem nejníže umístným

spolených stvolech. Horní spolený
^^J^^]^^^ ,hora chybí a pHslušna

spoiecny gQO>,^ékdydruay spolený sn o ^^^^xie zadeku se

neliší od rodové charakteristiky.

Obr. 115. A - 5ímM/í«w galeratwn ^
- S. re/>ía«i. (Vysv/tlivky viz str. 172.)
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Vývoj v horských a podhorských ekách, vzácnji i ve vtších ekách nižších

poloh. Doba kuklení a \^let dosplc v VI a v VIII —IX. Krevsající druh,

asto masového \ýskytu.

Zempisné rozšíení: Evropa.

Výskyt v CS SR : V horských a podhorských oblastech celého státu velmi hojný.

9. Simulium galeratum Edwards, 1920

Obr. 115 A, tab. VI e, VIII u

Edwards, 1920: 231 {reptans var. galerahtm); Puri, 1925: 342 (var. galeratum); Grenier,

1953: 125 (var. galeratum); Rubcov, 1956: 807; Novák, 1956: 240 (var. galeratum); Usova,

1961: 215; Knoz, 1965: 46.

Blízce píbuzný S. reptans, od kterého se výraznji liší jen ve znacích uvede-

ných v klíi.

Vývoj jen ve vtších nížinných tocích. Doba kuklení a výletu dosplc od

konce V do VIII. Krevsající druh, idšího výskytu.

Zempisné rozšíení: Evropa.

Výskyt v CSSR: Vzácnjší druh nížin.
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3. ele TABANIDAE - Ovádovití

CHARAKTERISTIKA ELEDI

Dosplci ovádovitých (obr. 116, 124, 149) jsou stedn velkc až velké mou-
chy, dosahující v Evrop velikosti od 6 do 27 mm, lysé nebo krátce hust
ochlupené, bez makrochet. Dosplci jsou nápadní asto peste zbarveným
tlem a velkýma oima, které jsou za živa vtšinou nápadn smaragdov
zelené a s kresbou, u cJ holoptické, u $ dichoptické. Tykadla krátká a silná,

nebo protáhlá a štíhlá, bazální 3 lánky zetelné, následující lánky v potu
3—7 tvoí apikální stylus. Sosák silný, u stedoevropských druh nepesahuje

výšku hlavy. Kídla vždy dobe vyvinutá, przraná nebo slab zakouená,
nkdy s výraznou tmavou kresbou (bzikavky). Nohy jednoduché, zadeek
obyejn s druhov charakteristickou kresbou, odlišnou u cJ a ?. Vtšinou
robustní mouchy, $ jsou v prmru vtší než 0.

Obi-. 1 16. Hybomitta muehlfeldi $. celkový pohled (del. Grete Lyneborg)'.

Samice jsou hematofágní, jen výjimen nesají krev a živí se podobn jako

všichni samci kvtními šávami. Ovádovití jsou oproti ostatním hematofágním
dvoukídlým až na malé výjimky heliofilní a rozmrov pedstavují v Evrop
nejvtší hematofágní hmyz. Samice napadají lovka a vyšší teplokrevné
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ži\oichy výlun ve volné pírod, zpsobují silným sosákem bolestivá bod-

nutí avelkékrvácející ranky. Válcovité a na obou koncích tla zúžené larvy jsou

dravé a vyvíjejí se v pd u vod nebo pímo ve vod.
Skupina rozšíená po celém svt, celkem je známo asi 3500 druh, z toho

v Evrop bylo zjištno jen 166 druh a 63 druhy v CSSR.

MORFOLOGIE

Dosplec

Hlava je ortognátní, velká a polokulovitá, pibližn stejné šíky jako hru,
a je pevážn tvoena velkýma složenýma oima, které jsou lysé nebo krátce

hust ochlupené. U 3* se oi v elní oblasti stýkají (oi holoptické), u $ jsou

vpedu oddleny úzkým až širokým elem (oi dichoptické). Facety (ommati-

dia) složených oí jsou u $ všechny stejné velikosti, u o jsou facety v hoejší

ásti oí nebo vpedu asto více i mén zvtšené a nkdy oste oddlené od

menší spodní ásti oka s malými facetami. U živých jedinc (nebo po krátkém

na\lhení) jsou oi nápadn peste zbarvené, svtle šedožluté {Atylotiis),

smaragdov zelené, modrozelené až do bronzova, asto s výraznými tmavými

skvrnami {Chrysopsinae) nebo páskami [Tabaninae], jejichž tvar a poet je

dležitým taxonomickým znakem. U cJ s odlišn velkými facetami je tmavá

kresba soustedna na spodní ást oka s malými facetami. U suchých jedinc

jsou oi jednobarevn tmavohndé až erné.

$ je vpedu mezi oima elo (frons), oznaované jako tzv. elní páska

(obr. 117 A), ohraniená nahoe temenem a naspodu elním trojúhelníkem,

dleným skleritem nad tykadly, vzniklým rozšíením tykadlových jamek.

Dležitým diagnostickým znakem je šíka ela, která se nehled na jeho tvar

daný rozšíením smrem temeni, mí tzv. elním indexem (a : b), tj.

pomrem mezi šíkou ela naspodu na švu mezi elem a elním trojúhelníkem

(a) a jeho výškou (b), tj. vzdáleností mezi elním trojúhelníkem a temenem

(obr. 117 B). elo s charakteristickými tmavými elními hrbolky; u podel.

Chrysopsinae a tribu Haematopotini je jediný, u ostatních jsou vtšinou dva.

Hrbolek tsn nad elním trojúhelníkem se nazývá spodní elní hrbolek,

stední hrbolek leží ve stední ásti ela a je nkdy se spodním hrbolkem spo-

jen. Temeno (vertex) nese u podel. Chrysopsinae 3 zetelná funkní oka
(ocelli), u podel. Tabaninae dochází jejich redukci, a to bud v podob
lesklého okového hrbolku, nebo zakrnlých nefunkních oek (nap. u rodu

Hybomitra) , nebo jejich úplné ztrát. V míst okového hrbolku je potom

nkdy tmavá skvrna.

Celní trojúhelník mezi elem a tykadly, pítomný u obou pohlaví, je vt-

šinou lysý, nkdy lesklý a vypuklý, na jeho spodní ásti tsn nad tykadly
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je mén sklerotizovaný (tedy svtlejší) úzký proužek, tz\'. nadtykadlový ob-

louk, jehož tvar je rovnž asto dobrým diagnostickým znakem. Obliejová

ást pod tykadly je rozdlena na 3 zetelné ásti, oddlené švem probíhajícím

od bází tykadel ke vtiskm pedních tentoriálních ramen. Stední ást je

tvoena hlavn klypeem, boní ásti nerozlišenými lícemi a tváemi. U podel.

Chrysopsinae nese obliejová ást charakteristické lesklé obliejové a tváové

hrbolky (obr. 125 A2), stejného pvodu jako jsou hrbolky elní u $. Záhlaví

(occiput) je rovné nebo mírn konkávní.

Obr. 117. A, — elo Tabamis sp. $. a — šíka ela, b — výška ela, . p. — elní páska,.

. t. — elní trojúhelník, n. o. — nadtykadlový oblouk, sp. h. — spodní hrbolek, st. h. —
stední hrbolek. — tykadlo $,1 — Pangonius micans, 2 — Chrysops caecutiens, 3 — Nemorius

vitripennis, 4 — Silvitís a!pi?nis, 5 — Tabaiius boviniis, 6 — Glaitcops hirsutus, 7 — Heptatoma pel-

lucens, 8 — Haematopota pluvialis.

Tykadla (obr. 117 C) jsou vtšinou krátká a silná, u podel. Chrysopsinae

a rodu Haematopota protáhlá a štíhlá, nápadn dlouhá jen u rodu Heptatoma.

Zetelné jsou 3 tykadlové lánky; 1. lánek (scapus) je obyejn velký a krátce

ochlupený, podobn jako vtšinou podstatn menší 2. lánek (pedicellus).

Biík tykadla (flagellum) je lysý, s výrazné odlišeným velkým bazálním lán-

kem, oznaovaným jako 3. tykadlový lánek (vzniklý evidentn splynutím

vtšinou 4 bazálních lánk flagella). Následující lánky flagella v potu 3-
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nebo 4 (s výjimkou podel. Pangoniinae) tvoí apikální stylus; ten je zeteln
odlišený od ,,3. lánku" u podeledi Tabaninae s výjimkou tribu Haematopotini.

Ústní ústrojí je bodav savé, tvoené mohutným sosákem, jehož základní

stavba je shodná u obou pohla\í, i když u ? je sosák vždy lépe vyvinut a mo-

hutnjší. Na stavb sosáku se podílí svrchní pysk (labrum), který kryje sosák

pi bázi svrchu, na jeho vnitní stran v prohlubenin jsou uloženy styletovitý

hypofarynx se slinným kanálkem, pár kusadel (mandibul) a pár elistí (maxil),

které nesou pi bázi velká 2lenná elistní makadla (maxilární palpy). Zezadu

a ze stran je sosák kryt mohutným spodním pyskem (labiem), který je flexibilní

a apikáln nese masité páro\é labely, opatené pseudotrachejemi. Styletovité

B2 ba

Obr. 1 18. A — kídlo Chrysops caeciitiens ?, s vyznaením kresby a žilnatiny. — báze kídla.

1 — Tabanus bnvimis 5, 2 — Philipomvia graeca $. ba — basicosta, G — costa, te — tegula.

ásti sosáku prorazí pi sání kži hostitele a vniknou do krevních kapilár,

zatímco flexibilní labium je pi sání ohnuto zpt (slouží rovnž jako lízací

orgán sání krve vytékající z ranky) a velké maxilární palpy jsou roztaženy

do stran, ^ jsou styletovité mandibuly siln redukovány. elistní makadla

jsou 2lenná, bazální lánek je vždy malý a kulovitý, apikální lánek je u $

protáhlý a zašpiatlý, u (^ krátce oválný a menší, a pedstavuje dobe viditel-

nou ást makadel; tvar apikálního lánkuje dležitým druhovým rozlišovacím

znakem. Sosák u ovádovitých mírného chladnjšího pásma Evropy nepe-

sahuje výšku hlavy, avšak u jižnji rozšíené podel. Pangoniinae je nápadn
dlouhý, asto i nkolikrát pesahuje výšku hlavy.

Hru je u ovádovitých jednotné stavby, mohutná, tvoená hlavn stedo-

hrudí. Nenese žádné makrocliety i šttiny, mesonotum je vtšinou krátce
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ochlupené, nkdy s naznaenými podélnými pruhy, pleurální ást s delšími

jemnými chloupky a jen slab odlišenými sklerity. Mesonotum nese po stra-

nách ped koeny kídel zetelné notopleurální hrbolky (notopleury), asto

odlišn zbarvené od hrudi, zatímco humerální a postalární hrbolky jsou ne-

výrazné. Štítek (scutellum) je vzadu zeteln oddlen od mesonota.

Kídla 1. páru (obr, 118 A) jsou membranózní a vždy dobe vyvinutá,

hyalinní nebo slab zakouená, nkdy s \'ýraznou kresbou (Chrysops, Haema-

topota), která je pak dobrým druhovým rozlišovacím znakem (tab. IX, X).

Kídelní žilnatina je pomrn konstantní, se 4 vtvemi žilky R, žilky R4 a R-

vždy široce rozdvojené, vtev žilky R4 nkdy s pídatnou žilkou pi bázi

(apendix). Pole diskoidální (D) je vždy pítomné, z nj vycházejí 3 vtve žilky

M, dv velká pole bazální (BR a BM) a dlouhé, vtšinou uzavené pole ku-

bitální (CU2), oznaované bžn jako pole anální. Ped ním leží pi zadním

okraji kídla 5 okrajových polí, z nichž tvrté, pedposlední (pole M3), je

nkdy vrcholu zúžené nebo uzavené. Basicosta nese drobné sety jako costa

(žilka C), neboje holá (nap. Glaucops, Philipomyia). Zadní pár kídel je pe-
mnn v kyvadélka (haltery).

Nohy jednoduché a štíhlé, jen výjimen ztlustlé {Therioplectes)
,
pední kyle

jsou volné, stední a zadní spojené s hrudí, všechny jsou stejného zbarvení

a ochlupení jako pleura hrudi. Stední holen nesou pár zadních apikálních

ostruh, které jsou u podel. Pangoniinae a Chrysopsinae pítomny i na zadním

páru.

Zadeek je složen ze 7 dobe viditelných lánk, terga pekrývají po stra-

nách sterna, 8. pregenitální lánek je siln redukován. U $ je zadeek vždy

mohutný a spíše plošší, na konci tup zakonený, u (J více válcovitý a apikáln

kónicky zúžený. Terga, a asto i sterna, jsou vtšinou charakteristicky zbarvená,

kresba je tvoena barevn odlišným poprášením a ochlupením. Terga jsou

asto s typickou kresbou, složenou ze stedo\n;^ch trojúhelníkovitých a boních

oválných skvrn, a s charakteristickým svtlejším lemem pi zadním okraji.

Kopulaní aparát <S (obr. 1 19 A, B) je tvoen 9. —1 1. zadekov-ým lánkem,

je symetrický a v pvodní poloze (bez rotace). Epandrium (9. tergum) tvoí

na dorzální stran pár úzkých sklerit (nepárový sklerit jen u podel. Pan-

goniinae), které nesou apikáln okrouhlé cerky, pod nimi je nepárový sklerit

(paraprokt) a mezi nimi anus. Hypandrium (9. sternum) na ventrální stran

srstá s protáhlými gonocoxity, které nesou apikáln do stedu zahnuté styly.

Penis (edeagus) je apikáln zašpiatlý, jednoduché stavby a jeho terminální

ást leží mezi gonocoxity. Stavba kopulaního aparátu o niá velký význam pro

klasifikaci vyšších kategorií, na úrovni druhu nebyly genitálie o doposud

dostaten studovány pro velký poet jiných a jednodušších diagnostických

znak, nicmén specifické rozdíly, i když malé, zde rovnž jsou (viz nap.

Terterjan a Sarkisjan 1975).

Vnjší pohlavní orgány ? (obr. 119 C, D) byly naopak studovány daleko
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c^vll/^ (^

Obr. 119. Kopulaní ústrojí. A — epandrium a cerky cJ,
— hypandrium a edeagus ^,

— 9. a 10. tergum a cerky ?, D — subgenitální ploška ?. 1 — Pangonius sp. {Pangonimae),

2 — Chrysops sp. {Chrysopsinae) , 3 — Hybomitra sp. {Tabanime) . ce — cerky, e — edeagus, ep —
epandrium, go — gonocoxity, s. p. — subgenitální ploška, st — styly, t — tergum.
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\íce slouží asto pesné determinaci na úrovni druhu. 9. tergum je shodné

stavby jako u ^, tedy párové u podeL Chrysopsinae a Tabaninae, 10. tergum je

vždy párové a distáln od nj leží oválné cerky. 8. sternum a gonapophysy

srstají ventráln v nepárový sklerit, tzv. subgenitální plošku. Všechny tyto

sklerity jsou významným taxonomickým znakem na všech úrovních. Nad
9. sternem leží furka, tzv. genitální vidlice, proximáln pak 3 dlouhé a apikáln

rozšíené spermatéky, které dosahují do 7. nebo 6. zadekového lánku.

Vajíko

Vajíko ovádovitých je štíhlé, soumrn dlouze oválné se zaoblenými konci,

u velkých druh dosahuje 1,7—2,3 mm. Chorion je u erstv nakladených

vajíek mlén bílý až bložlutý, na vzduchu však rychle tmavne do erno-
hndá až erná. Povrch chorionu je hladký a lesklý. Vajíka jsou kladena do
charakteristických oválných snšek plochého až vysokého, tém pyramidovi-

tého tvaru, v jedné snšce bývá 100 až 1000 vajíek podle velikosti druhu.

Vajíka jsou ve snšce položena šikmo ke substrátu pod úhlem 15—50°,

vtšinou ve tech vrstvách. Tvar snšky je podmínn ásten i podkladem

(list nebo stéblo), nicmén celko\-ý tvar snšky, poet vrstev a množství

vajíek vetn jejich úhlu uložení podkladu jsou znaky, pomocí nichž lze

v souasné dob rozlišit vajené snšky alespo zhruba na úrovni rodu.

Druhy rod Tabamis a Hybomitra mají snšky vysoké, asto ve 4 vrstvách

a vajíkajsou uložena pod úhlem 45 —50". Snšky druh rodu //?^ jsou cel-

kov menší, nkdy i jednovrstevné. U druh rodu Haematopota jsou snšky
pomrn ploché, pestože jsou vajíka uložena ve 3 vrstvách; plochost snšky
je zpsobena menším úhlem uložení vajíek, vtšinou asi 15—20°, a rovnž
menším potem vajíek v jedné snšce.

Larva

Larva ovádovitých (obr. 120 A) je protáhlého, válcovitého tvaru, na obou

koncích tla zašpiatlá a v prezu tém kruhovitá. Zbarvení larev je

bložluté, zelenavé, rezav hndé až hndavé, jednotlivé lánky a hlavn
anální lánek nesou asto druhov charakteristickou tmavou kresbu. Poet
larválních instar není konstantní, liší se asto i u jedné populace a je odvislý

zejm od vnjších podmínek. V mírném pásmu Evropy bylo u ovádovitých

zjištno 5—11 instar, s výjimkou 1. instaru, který se liší pítomností tmavého
labrálního vajeného zubu, jsou všechny následující instary morfologicky shod-

né a liší se prakticky jen velikostí. Velikost pln vzrostlé larvy ped zakukle-

ním závisí na rozmrech druhu, larvy nejvtších druh rodu Tabanus dosahují

velikosti až 45 mm.
Tlo larvy se skládá ze zatažitelné hlavové schránky, 3 hradních lánk,
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8 zadekových lánk a koncového dýchacího sipha. Jednotlivé tlní lánky

s charakteristickými jemnými podélnými rýhami (strie), 1.— 7. zadekový
lánek má pi pedním okraji val se 3 nebo 4 páry pseudopodií, opatenými
trny. 8. zadekový (anální) lánek (obr. 123 A) nese na spodní stran pi
bázi velký štrbinovitý anální otvor, opatený po stranách silnými polokruho-

vitými valy. Apikální sipho, nkdy s terminálním trnem, nese na konci 2 tsn
sob piložené dýchací prduchy (stigmata), prothorakální stigmata jsou

siln redukována.

Obr. 120. A — larva Tabanus sp., pohled ze strany, — kukla Tabanus sp., pohled ze strany.

Hlavová schránka (obr. 121 A) je úzká, zatažitelná do hrudních lánku
a velmi pohyblivá, otáí se kolem podélné osy o 180°. Dorzáln je hlavová

schránka protažena ve 2 epikraniální výbžky, naspodu ve 2 úzké a dol
zahnuté tentoriální pívsky, mezi nimi je malý laterální sklerit. Ústní ústrojí

(obr. 121 B—F) je prognátní a je uloženo v hlavové schránce. Svrchní pysk

(labrum) je dlouhý a jen slab sklerotizovaný, pi bázi srstá s klypeem; je

pokryt charakteristickými setami a trny. Kusadla (mandibuly) (obr. 122) jsou

srpovitá, dopedu namíená a siln sklerotizovaná (tém erná), naspodu ped
vrcholem se zetelnými zuby, které mohou být rozšíeny v píné lišty po

celém obvodu kusadel;kusadlem prochází podélný kanálek, vyúsující otvorem

dorzáln ped vrcholem. elisti (maxillae) jsou jen jemn sklerotizované

a nápadn svtlejší, široké pi bázi, se zašpiatlým vrcholem a ostrým spodním

okrajem, po stranách a naspodu s charakteristickými trny. Bazální sklerit

elistí artikuluje s kusadly a je opaten tzv. cephalickým kartákem, plochou

hust pokrytou nápadnými, vtšinou rozdvojenými trny. Celistni makadU
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jednotlivých lánk je dležitým diagnostickým znakem, podobn jako pr-
bh podélného kanálku ve 2. tykadlovém lánku ; 3. tykadlo\ý lánek je

biíkovit rozdvojený.

Obr. 122. Kusadlo larvv. A Hybomitra sp., — Atylotus sp., — Tabanus sp., D — Heptato-

ma sp., E — Haematopota sp.

Kukla

Kukla ovádovitých (obr. 120 B) je hndá až tmavohndá, nkdy slab na-

zelenalá, pop. tmav pigmentovaná na hlav a hrudi. Zeteln je odlišena

hlava (obr. 123 B, C), hru s pochvami kídel a noh a 8 zadekových lánk.
2.-7. zadekový lánek nese pi zadním okraji 1 nebo 2 ady charakteristic-

kých dlouhých trn, poslední, 8. lánek velikou anální ržici, tvoenou 3 páry

tvarov variabilních zašpiatlých \^bžk (obr. 123 D). Povrch celé kukly

je bu hladký, nebo s charakteristickou strukturou rýh, zvrásnní a hrbolk.

Na elní stran hlavy je 1 nebo 2 páry okrouhlých hrbolk s 1 nebo 2 setami;

zetelné pochvy tykadel, labra, maxilárních palp a sosáku na hlav jsou rovnž

vhodným urovacím znakem, podobn jako tvar jednotlivých stigmat. Za

pochvou oka se nachází velké hrudní stigma a dále 7 stigmat zadekových na

bocích každého lánku s výjimkou análního.

VÝVOJ A BIONOMIE

Vývoj ovádovitých probíhá v mírném pásmu Evropy, tedy i v CSSR,

výlun s jedinou generací v roce; stadium vajíka, kukly a dosplce je omeze-

na pomrn krátkou dobu, nejdelší ást života prodlává larvální stadium.

Larva vždy pezimuje a hibernace není spojena s diapausou, ta probíhá zejm
v krátkém období prepupálního stadia larvy. Larva je typicky eurybiontní.
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oblastech severní Evropy prodloužit vývoj na 2 až 3 roky, a naopak u ady dru-

h teplých oblastí subtrop a trop probíhají 2 nebo i 3 generace v roce. Rovnž
v laboratorních podmínkách, hlavn pi nedostatku potravy, prodlužují larvy

svj vývoj na 2 roky nebo i déle. Svým vývojem jsou ovádovití vázáni na vlhké

biotopy v blízkosti vod, s výjimkou nkolika typicky xerofilních druh, jako

je nap. skupina druh Tabanus quatuornotatus nebo druhy rodu Philipomyia,

a dále na pítomnost lesních porost nebo alespo vyššího bylinného patra,

kam je soustedna aktivita dosplc v dob páení a kde se dosplci skrývají

v dob in aktivity.

Samice kladou vajíka v typických snškách, podle doby výskytu jednotli-

vých druh poátkem a bhem léta \tšinou na vegetaci pímo nad vodou nebo

nad vlhkou pdou, na listy i stonky trav, kmeny strom, ale i kly ve vod,
nejastji na podklad ve vertikální poloze. Stadium vajíka trvá pibližn
1 až 3 týdny, rozhodujícím faktorem je stupe relativní vlhkosti vzduchu;

ím vyšší je relativní vlhkost, tím je délka vajeného stadia kratší. Larvy se

líhnou z vajíek nejastji v ranních hodinách, a to vždy všechny larvy celé

snšky najednou a velmi rychle, vtšinou v dob jen nkolika minut. Vylíhlé

larvy padají bud pímo do vody, nebo na vlhkou zem; pítomnost vody je

v tomto období života larvy nezbytná pro všechny druhy s výjimkou druh
typicky xerofilních. 1. instar larvy žije jen krátce, nanej\ýše nkolik desítek

minut, mní se ve 2. instar, jehož délka závisí hlavn na teplot a trvá vt-
šinou jen nkolik dní nebo pibližn týden. Oba tyto instary se podstatn liší

od vyšších instar aktivním pohybem po hladin vody nebo po substrátu

a jsou vlastn stadiem migraním; nepijímají ješt aktivn potravu, jsou

pozitivn fototaktití a jejich hlavním úkolem je disperze.

Teprve 3. laryální instar zaíná aktivn pijímat potravu a je negativn

folotaktický — ve vod pluje ke dnu a mezi vodní rostliny, na zemi zalézá pod

mechy, drny a sestupuje do nižších vrstev pdy. Vzhledem této kvalitativní

zmn života larvy je u 3. instaru rovnž nejvyšší mortalita. Poínaje 3. insta-

rem jsou larvy všech vyšších instar velmi aktivní predátoi, jako potrava jim

slouží larvy jiného hmyzu, hlavn dvoukídlého, ale i ervi a mkkýši. Pro

další vývoj larvy jsou nejdležitjšími faktory potrava, teplota a vlhkost,

larvy jsou velmi adaptibilní a pi nedostatku potravy mohou žít dlouhou

dobu, asto i nkolik msíc bez píjmu potravy. Koncem jara a poátkem
léta larva aktivn vylézá povrchu pdy nebo z vody do suššího prostedí,

kde se pod povrchem pdy, pod drny apod. kuklí. Stadium kukly trvá pibližn
1 až 3 týdny, jeho délka závisí opt hlavn na okolní teplot. Tsn ped líh-

nutím se kukla aktivním pohybem ásten vysouvá nad povrch pdy.
Dosplci se líhnou vtšinou v ranních hodinách, vlastní líhnutí trvá asi

10—20 min a pibližn po tech hodinách jsou dosplci schopni letu. líhnutí

dochází u populace vtšinou hromadn po pedchozím teplém dnu, o se

vtšinou líhnou díve než ?, takže po vylíhnuií $ dochází okamžit na uritých
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místech páení. Doba života dosplce se odhaduje na 2 až 3 týdny, její délka

však závisí na klimatických podmínkách, zvlášt delší chladné deštivé a vtrné

poasí velmi decimuje žijící populace. Délka života (^ je zejm kraiší než 9-

Potrava dosplc je odlišná u c? a $. Samci pijímají jako potravu rostlinné

Stavy, kvtní nektar nebo vytékající mízu sirom, pokud vbec potravu pi-

jímají. Krom toho spotebují bhem života velké množství vody; této vlast-

nosti je využíváno pi jejich odchytu anebo alespo pi kontrole hustoty

populací. Samice jsou až na malé výjimky (nkteré druhy rod Atylotus a Da-

syrhamphis) vesms hematofágní, sají krev vyšších teplokrevných živoich,

u nkterých tropických druh bylo zjištno sání i na plazech a obojživelnících.

Samice evropských druh rodu Pangoniiis s nápadn dlouhým sosákem jsou

výlun florikolní.

Samice sáním krve pijímá krom potravy bohaté na proteiny, nutné do-

zrávání vajených folikul, i velké množství tekutiny. Podobn jako S, ale

v menší míe, spotebuje bhem aktivity i urité množství vody, které získává

rovnž sáním v letu na kalužích i na vodní hladin tok a stojatých vod.

oplození 5 dochází zejm jen jednou ihned po vylíhnutí, i v pípadech, že

gonotrofický cyklus (sání — zrání vajíek —
^ ovipozice) se jednou nebo více-

krát opakuje. U evropských druh byla zjištna jak anautogenie (ped prvním

kladením samice saje krev a získává tak potebné výživné látky dozrání

vajíek), tak i autogenie (sání krve až po prvním vykladení). Studiu gonotro-

fických cykl samic ovádovitých, potu ovipozic, sání a stáí vajených foli-

kul jev souasné dob vnována velká pozornost na celém svt, také v CSSR.

Práv tyto aspekty jsou velmi dležité pro kontrolu a pípadnou redukci po-

pulací nejhojnjších druh, ze zdravotnického hlediska pak pímo pro prog-

nózu penosu pvodc vážných onemocnní; u autogenních populací je ne-

bezpeí penosu menší.

Doba výskytu dosplc ovádovitých probíhá \- SSR od poloviny dubna

do poátku íjna, s maximem v ervnu a na poátku ervence. Na toto období

maximálního výskytu jedinc spadá i maximum vyskytujících se druh.

V teplých oblastech j. Moravy aj. a jv. Slovenska je poátek výskytu ovádovi-

tých o 14 dní až 3 týdny asnjší než v ostatních oblastech státu, v horských

oblastech je naopak výskyt ovádovitých omezen na kratší dobu v ervenci

a srpnu. Mezi nejasnji na jae se vyskytující druhy patí Tabanus quatuomo-

íatus, Hybomitra nitidifrons confiformis, H. liirida, H. tropica, ásten též H. lund-

becki a H. bimaculata. Mezi druhy vyskytující se nejdéle, v pozdním lét a na

podzim, patí Tabanus bromius, Haematopota pluvialis a hlavn H. bigoti a H. gran-

dis. Speciáln druhy s asn jarním \^'^skytem mají období letu \elmi krátké,

naopak druhy letní se vyznaují dlouhým obdobím výskytu, jako nap. Hyba-

mitra ciureai, H. muehlfeldi, Tabanus bromius, Heptatoma pellucens a Haematopota

pluvialis.

Aktivita dosplc bhem dne vykazuje dv odlišné fáze. Pedn se jedná
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aktivitu spojenou s páením, pi nmž jsou aktivní ob pohlaví, avšak

dležitjší roli zde hraje samec. Druhou fázi, ekonomicky významnjší, ped-
stavuje následná aktivita samice, tj. vyhledávání hostitele a sání. páení
ovádovitých dochází vtšinou v asných ranních hodinách nebo pi západu
slunce na uritých stálých místech, vtšinou blízko biotop, kde se vyvíjejí

larvy. Dležitým faktorem jsou zde abiotické faktory, jako teplota vzduchu
a síla vtru, avšak rozhodující význam má intenzita svtla. Samci v dob pá-

ení létají jednotliv i ve vtších rojích na uritém míst ve stabilním roji,

A^tšinou ve svtlinách mezi korunami strom, nad lesními prsmyky i
cestami, ale i nad vodní hladinou, pi bezích, nebo nad nejvyššími místy

v krajin. Vylíhlé samice vletují do tchto stationárních roj, kde dochází

okamžit páení s jedním z létajících samc.
Denní aktivita samice spojená s hematofágií je u ovádovitých oproti ostat-

ním krevsajícím dvoukídlým v mírném pásmu Evropy vázána tém vý-

lun na délku svtelného dne, tj. od východu do západu slunce v dob od
7 do 21 h, s maximem aktivity v poledních hodinách mezi 1 1 a 14 h. V pozd-

ním lét spolu se zkracováním dne se zkracuje i délka aktivity samice. Ve velmi

teplých dnech je v poledních hodinách, kdy teploty dosahují 30 °C, patrný

mírný pokles aktivity. V CSSR je jedinou výjimkou druh Tabanus paradoxus,

pipomínající nkteré subtropické a tropické druhy; u nj je aktivita typicky

veerní a noní, až po západu slunce pi setmní. Nkteré druhy rodu Chry-

sops zvyšují aktivitu rovnž v pozdním odpoledni a veeru ped západem
slunce. Faktory ovlivující aktivitu $ jsou hlavn teplota vzduchu, síla vtru,

slunení svit, relativní vlhkost vzduchu a barometrický tlak. Pro druh Haema-

topota pluvialis je charakteristické, že $ napadají hostitele i pi zamraeném
poasí a pi mírném dešti. Studiem sezónní a denní aktivity ovádovitých se

v CSSR zabývali hlavn Doskoil a Chvála (1970, 1972).

SYSTEMATICKÉ POSTAVENÍ, KLASIFIKACE
A FYLOGENEZE ELEDI

Celed Tabanidae patí mezi nejpvodnjší pedstavitele podádu Brackycera,

mezi tzv. nižší Brachycera, jejichž spoleným znakem je mchýkovité empodium
na chodidlech, pipomínající boní pulvilly (skupina Homeodactyla) . Tato

skupina zahrnuje celkem 9 recentních eledí (bez el. Athericidae) azených do

3 nadeledí: Xylophagoidea {Coenomyiidae, Pantophthalmidae, Rachiceridae a Xy-

lophagidae), Stratiomyioidea [Solvidae a Stratiomyiidae) a Tabanoidea [Rhagionidae,

Pelecorhynchidae a Tabanidae). Všechny tyto eledi jsou nkdy oznaovány ve

smyslu Henniga (1954) jako skupina Tabaniformia. Nejnovjší klasifikace

nižších brachycerních dvoukídlých navržená Stuckenbergem (1973) vychází

z velké píbuznosti nov vylenné el. Athericidae (pvodn Rhagionidae)

295



s ovádovitými. Nadele Tabanoidea nyní zahrnuje jen eledi Athericidae

a Tabanidae; pvodn sem azené eledi Rhagionidae a. Pelecorhynchidae byly

peazeny do nadeledi Xylophagoidea pro vtší píbuznost s eledí Coenomyiidae .

Vyšší klasifikace uvnit eledi je založena na fylogenetických studiích

Mackerasse (1954) a je v souasné dob všeobecn pijímána. Podle této

klasifikace se ele Tabanidae dlí na 3 podeledi — Pangoniinae, Chrysopsinae

a Tabaninae. Podele Pangoniinae zahrnuje nejprimitivnjší formy ovádovitých

a dlí se na 4 triby — Pangoniini, Sciomini, Philolichini a Scepsidini. Svým vý-

skytem jsou zástupci této jx)deledi vázáni jen na nejjižnjší ásti palearktické

oblasti, jejich hlavní rozšíení však leží v neotropické a australské oblasti.

Podele Chrysopsinae, jejíž centrum rozšíení leží na jižní polokouli, se dlí
na 3 triby — Bouvieromyiini, Chrysopsini a Rhinomyzini — z nichž v palearktické

oblasti je zastoupen pouze tribus Chrysopsini. Podele Tabaninae zahrnuje

triby Tabanini, Diachlorini a Haematopotini, které jsou všechny zastoupeny

i v Evrop. Podele Tabaninae zahrnuje fylogeneticky nejmladší formy eledi,

jmenovit triby Tabanini a Haematopotini.

SLOŽENÍ A PÜVOD FAUNY CSSR

Fylogeneticky nejstarší podele Pangoniinae v CSSR zastoupena není,

proniká však od jihu 18 druhy rodu Pangoniiis Latr. do Stedomoí, odkud pes
sev. Itálii zasahuje nejsevernji druh P. micans Meig. až do nejjižnjších ástí

NSR. Podele Chrysopsinae je ve stední\ zastoupena 3 rody tribu

Chrysopsini, a to rody Chrysops, Silvius a Nemorius, z nichž pouze rod Chrysops

je v CSSR druhov poetnjší. Podele Tabaninae pedstavuje nejbohatší

složku fauny ovádovitých CSSR. Nejdležitjšími zástupci jsou druhy rod
Tabanus a Hybomitra tribu Tabanini, další rody tohoto tribu zjištné v CSSR
jsou Atylotus, Therioplectes a Glaucops. Rod Tabanus ]& znám prakticky z celého

svta, zatímco rod Hybomitra je typickým pedstavitelem holarktické fauny.

Tribus Diachlorini zahrnuje pedstavitele trop starého a nového svta, v SSR
je zastoupen jen 2 jižními druhy rodu Philipomyia. Jediný další evropský rod

Dasyrhamphis End. v SSR zjištn nebyl, v jižních oblastech Evropy je však

zastoupen 8 druhy, z nichž D. ater Rossi zasahuje severn až do Švýcarska.

Tribus Haematopotini ']& v CSSR zastoupen 2 rody. Poetnji jen rodem Haema-

topota, jehož centrum rozšíení leží v orientální oblasti, aleje bohat zastoupen

i v oblasti etiopské, a dále monotypickým palearktickým rodem Heptatoma.

Ze 63 druh ovádovitých zjištných doposud na území CSSR tvoí pod-

statnou složku fauny spíše chladnomilné anebo ubiquistní druhy zejména

rod Chrysops, Hybomitra, Tabanus a Haematopota, které se vyskytují i v severních

oblastech Evropy. Tato skupina je pedstavována 38 druhy, tedy 60 % fauny

CSSR, a patí mezi n rovnž vtšina nejhojnjších a hospodásky nejdle-
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žitjších druh. V^šechny ostatní druhy jsou až na malé výjimky pvodu
jižního a bu pronikají z jihu pes území CSSR i do chladnjších poloh stední

Evropy, anebo jejich severní hranice rozšíení v Evrop prochází teplými

oblastmi našeho státu — j. Moravou a j. Slovenskem. Do této skupiny patí

14 druh zjištných na území CSSR, z toho nkteré, jako nap. Hybomitra

pilosa, Atylotus loewianus, Tabanus bifariiis, T. tergestinus a Philipomyia graeca,

jsou v nejteplejších oblastech SSR velmi hojné a hospodásky dležité.

Ve faun CSSR nejsou zastoupeny druhy pronikající z východu, až snad

na spíše jižní druh Tabanus unifasciatus a možný výskyt druhu Nemorius vitri-

pennis. Ve stední Evrop však chybjí i atlantické prvky, ale nap. druhy

Haematopota grandis a H. bigoti pronikají jednak panenskou nížinou severn
do nejteplejších oblastí CSSR, jednak podél atlantického pobeží pes Anglii

a Nizozemí až do Dánska a j. Švédska. Mezi typicky horské i vysokohorské

druhy zjištné na území CSSR patí jen Glaucops hirsutus a Hybomitra nigricornis,

druhy H. aterrima a H. caucasica zatím zjištny nebyly; hojné ve vysokohorských

oblastech jsou i nížinné druhy H. micans a H. auripila. Pro rašelinné biotopy

jsou charakteristické druhy Chrysops sepulcralis, C. divacatiis, Atylotus sublu-

naticornis, A. plebejus, Glaucops hirsutus a nkteré druhy severské tajgy rodu Hy-

bomitra, jako nap. H. borealis, H. kaurii, H. arpadi a H. lurida.

Výskyt nkterých dalších druh lze v SSR vzhledem jejich celkovému

rozšíení ješt oekávat, tyto druhy jsou v systematické ásti rovnž uvedeny.

Nicmén je možné pedpokládat i další neoekávané nálezy zpsobené pa-

sivním penosem na území našeho státu, a již vzdušnými proudy, jako je nap.
bezesporu nález á* druhu Philipomyia graeca na Šumav, anebo v autech díky

stále rostoucí automobilové doprav a cestovnímu ruchu.

HOSPODÁSKÝ A ZDRAVOTNICKÝ VÝZNAM

Význam ovádovitých a již z hlediska hospodáského nebo zdravotnického

a veterinárn medicínského je nesporný a vzrstá jejich masovým pemnože-
ním na vhodných biotopech. Hematofágní samice napadají hlavn kon, skot

a lovka, \^lun antropofilní druhy neexistují, avšak velké druhy rodu

Tabanus skupiny T. bovinus jsou pouze boofilní; na lovku nikdy nesají, i když

nkdy zaútoí. V souasném období vysplého zemdlství v CSSR, kdy jižk ztratil \^znam jako tažné zvíe, je hospodáský význam ovádovitých

omezen na chov skotu, tedy na produkci mléka a masa. V poledních hodinách

v období masového výskytu ovádovitých je jediné zvíe neustále napadáno
desítkami a bhem hodiny až stovkami jedinc ovádovitých, kteí nejen zvíe

bolestivT^m bodáním ruší v pastv, ale sáním zpsobují i velký úbytek krve.

Velké druhy ovádovitých nasají bhem jednoho neperušovaného sání až

200 mg krve, u malých druh {Chrysops, Haematopota) se odhaduje množství
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na 40 mg, takže celková ztráta krve jednoho kusu skotu bhem letní sezóny

na exponovaném biotopu je znaná. O vyíslení úbytku na hmotnosti a plížení

dojivosti existuje v literatue ada spíše spekulativních a vdecky nepodložených

údaj, nicmén snížení dojivosti u skotu pasoucího se voln po celý den bude

znané a v literatue se shodn odhaduje na 15—25 %. Nezanedbatelný je

i ekonomický význam ovádovitých ^ období jejich maximálního výskytu

v rekreaních oblastech u vod.

Zdravotnický význam ovádovitých spoívá jako u všeho krevsajícího dvou-

kídlého hmyzu pedn ve vlastním bodnutí a sání krve, a dále v pasivním nebo

akti\ním penosu ady onemocnní. Oproti ostatním hematofágním dvou-

kídlým již samotný v^ich mohutného sosáku je bolestivý, navíc znásoben

vstíknutím sekretu slinných žláz do rány spolu s antikoagulaními a proteo-

lytickými látkami. Antikoagulaní látky zpsobují delší krvácení ranky po

sání a zvýšené nebezpeí pasivního penosu nákaz jinými dvoukídlými.

Toxické proteolytické enzymy pak zpsobují pozdjší kožní reakci, která

zvlášt u pecitlivlých lidí probíhá velmi intenzívn a není zvláštností nutnost

lékaského ošetení. Ovádovití jsou známi i jako aktivní nebo pasivní penašei

ady nakažlivých onemocnní,jejichž pvodci vnikají do krve hostitele výmšky
slinných žláz ováda. V subtropických a tropických oblastech penášejí ovádo-

vití na domácí zvíata a lovka adu trypanosomóz, piroplasmóz, anaplasmóz,

arboviróz, filarióz a nkterá bakteriální onemocnní (podrobnji viz Lutta

1970, Chvála a kol. 1972, Krinsky 1976). V mírném pásmu stední Evropy

(a tedy i v CSSR) picházejí v úvahu hlavn d\' bakteriální onemocnní;

tularémie, jejímž pvodcem je Francisella tularemis, a anthrax (uhlák i sn
slezinná), kterou zpsobuje Bacillus anthracis. V obou pípadech však role ová-

dovitých pi penosu tchto chorob byla — alespo v mírném pásmu Evropy

— asi pecenna a jde spíše o mechanické rozšiování nákazy, jako nap.

pímým stykem s nakaženým zvíetem apod. Laboratorní penos byl však

u ady druh ovádovitých experimentáln oven.

OCHRANA A BOJ

V této oblasti bylo u ovádovitých udláno zatím jen málo. Studium vý-

vojových stadií je prakticky v samém poátku a nkolik prací o aplikaci

emulze pyrethra do pdy, pi kterém larvy vylézají na povrch, nenašlo zatím

praktické použití. lovka ped dosplci nejúinnji chrání dobrý odv,
popípad moskytiéra, jelikož prakticky všechny repelentní látky doposud

užívané se na ovádovité ukázaly málo úinné. V dob masového výskytu

v poledních hodinách je nejjednodušší ukrytí ve stanu nebo v místnosti, po-

nvadž samice nikdy neútoí na hostitele v interiéru. Rovnž u skotu je do-

poruováno pasení v místech s hojným výskytem ovádovitých v ranních ho-
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dinách veer, pes den pak úkryt v uzavených stájích. Otevená ustájení

v terénu (jen pod stechou) jsou však neúinná. Dobrá ochrana pi pastv je

rovnž kouová clona. Pokusy se sterilizací samc nenašly v praxi zatím

uplatnní; pedn jsou vhodné jen v dobe izolovaných oblastech, a pak ná-

klady spojené s chovem, sterilizací a vypouštním samc jsou zatím velmi

nákladné a ekonomicky nevýhodné. V souasné dob se zamuje výzkum
spíš na výrobu takové repelentní látky, která by byla dlouhodob úinná i na

ovádovité.

Všechny pokusy provádné s odchytovými lapai, jako jsou nap. past

typu Manitoba, Malaiseho past, Skufinova past, stanová past (tab. I), nebo

rzné lepicí pasti, i s použitím CO2 (suchého ledu) jako atraktanta, nemají

praktický ekonomický význam ke zdecimování místních populací, ale slouží

spíše jako kontrola. Krátkodobé pokusy s tmito pastmi v rekreaních oblastech

v místech s masovým výskytem ovádovitých vedly naopak ke zvýšení aktivity

místní populace a vtšímu obtžování lidí. Podobn i tzv.
,,louže smrti",

malé izolované vodní plochy, kaluže i tky, polité naftou nebo petrolejem,

kde se zachytí ve velkém množství hlavn (^ pilétající pít, mají význam spíše

orientaní; poetnost místní populace se jimi dá jen stží ovlivnit.

PIROZENÍ NEPÁTELÉ

Nejvážnjšími a nejúinnjšími parazity ovádovitých jsou zástupci blano-

kídlého hmyzu eledí Scelionidae (rod Telenomus) a Trichogrammatidae (rod

Trichogramma), jejichž larvy se vyvíjejí ve vajíkách ovádovitých. Samiky
tchto vajených parazit kladou svá vajíka do erstvých snšek ovádovitých

okamžit po ovipozici nebo ješt pi ní; v jednom vajíku hostitele se vyvíjí

vždy jedna larva. Parazitace bývá velmi astá a procento parazitovaných

vajíek vysoké, asto pes 50 %. Parazitace larev je ídká, bývá zpsobena bu
dvoukídlými eledí Tachinidae a Bombyliidae, vždy po jedné larv parazita

v larv hostitele, anebo hlísticemi rodu Eurynermis, kdy v jediné larv žijí až

4 hlístice pohromad. Kukly ovádovitých, ale asto již i vzrostlé larvy, jsou

parazitovány drobnými chalcidkami eledí Pteromalidae a Diapriidae, jedna

kukla obsahuje nkdy až okolo 150 larev parazitické vosiky.

Nejvážnjšími predátory ovádovitých jsou kutilky (el. Sphecidae) rod
Bembix a Crabro, které se specializuji na lov dosplc ovádovitých pímo v jejich

svatebních rojích ajejichž koistí se stávají hlavn samci. V orientální oblasti

(dr. J. F. Bürger, osobní sdlení) jsou velmi úinnými predátory vosy (el.

Vespidae) rodu Vespa, které loví, asto ve velkém potu, pímo sající samice

ovádovitých na hostiteli. Mezi mén asté predátory dosplc nutno poítat

ješt nkteré velké druhy dvoukídlých eledi Asilidae, hmyzožravé ptáky
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nkteré pavouky, nap. pokoutníky (el. Tegenariidae) . Nižší stadia larev

ovádovitých se stávají asto potravou jiných dra\-ých larev, hlavn dvoukíd-

lých, vzrostlé lar\^y mají už jen málo nepátel.

KLÍ PODELEDÍ A RODU ELEDI TABANIDAE

1 (8

2 (3

3 (2

4 (5

5



15 (14) Stední zadní holen štíhlé, bez hustého blavého ochlupení. Druhy rzné veli-

kosti a odlišné kresby.

16 (17) Temeno s dobe vyvinutým lesklým okovým hrbolkem. Oi ochlupené, se 3 páska-

mi. Stedn velké druhy, vtšinou okolo 15 mm, ern nebo šed zbarvené, asto

s rezavé hndými skvrnami po stranách zadeku (obr. 116. 128)

4. rod Hybomitra (str. 314)

17 (16) Okový hrbolek chybí. Oi holé (ochlupené u skupiny T. quatournotatus), si— 4 pás-

kami, nebo bez nich. Stedn velké až velké druhy rzné kresby

7. rod Tabanus (str. 349)

18 (9) Stylus 3. i. tykadel Slenný, báze lánku tém válcovitá, s výjimkou rodu Glaucops

bez dorzálního výbžku (obr. 117 C6— 8).

19 (20) Tykadla krátká, nepesahují délku hlavy, bazální ást 3. i. s dorzálním výbžkem

jako u rodu Tabanus. lenní apikálního stylu sotva patrné (obr. 117 C6) . . .

8. rod Glaucops (str. 373)

20 (19) Tykadla delší, pesahují délku hlavy, bazální ást 3. i. válcovitá a prakticky bez

dorzálního výbžku (obr. 1 17 C7— 8). Stylus zeteln lenný (tribus Haematopotini) .

2

1

(22) Kídla prsvitná, bez kresby. Tykadla nápadn dlouhá, více než 2krát delší než délka

hlavy, báze 3. i. není tvarov oddlena od stylu a tykadla vypadají jako Glenná

(obr. 117 C7). Druh habituálné pipomínající velu (obr. 147)

10. rod Heptatoma (str. 377)

22 (21) Kídla s šedohndou kresbou, složenou z malých skvrn uspoádaných do ržic.

Tykadla kratší, bazální ást 3. i. štíhlá, nicmén zeteln oddlená od stylu (obr.

117 C8). Drobné ernošedé druhy (obr. 149) .... W.ioá Haemalopota (str. 379)

Larvy

1 (2) 1.— 7. i. zadeku se 3 páry pseudopodií, dýchací sipho asto s delším trnovitým

výbžkem. 3. i. tykadel stejn dlouhý nebo delší než 2. i. (obr. 121 G2) ....
1. "poátcXed Chrysopsinae (str. 303)

Pln vzrostlé larvy dosahuji velikosti nejvýše 20— 21 mm, zbarvení žlutavé i zele-

navé, anální lánek s tmavou kresbou 1 . rod Chrysops (str. 303)

2 (1) 1.— 7. i. zadeku se 4 páry pseudopodií, dýchací sipho bez trnovitého apikálního

výbžku (obr. 120 A). 3. i. tykadel kratší než 2. (obr. 121 Gl, 3)

2. podele Tabaninae (str. 314)

3 (4) Larva na hbetní stran s výraznou tmavohndou kresbou z drobných trn, neotr-

nné ásti a spodní strana bílé. Kusadla s pínými lištami po celém obvod (obr.

122 D). Vzrostlé larvy dosahují velikosti 20— 24 mm
10. rod Heptatoma (str. 377)

4 (3) Hbetní strana larvy bez tmavohndé kresby, kresba z jemných trn omezena hlav-

n na hrudní lánky a laterální kresbu análního lánku. Kusadla jen se zuby na spod-

ní stran (obr. 122 A— C, E).

5 (6) 2. i. tykadel s podélným kanálkem uprosted perušeným (obr. 121 G3). Vzrostlé

larvy blavé nebo bložluté, nedosahují velikosti 20 mm. Anální i. krátký a okrouh-

lý, s malým siphem 11. rod Haematopota (str. 379)

6 (5) 2. i. tykadel s podélným kanálkem neperušeným (obr. 121 Gl). Vzrostlé larvy

vtši, pesahují velikost 20 mm, jinak zbarvené anebo s výraznou tmavou kresbou

na análním lánku, který je vždy prodloužený.

7 (8) Anální i. silný a na konci zakulacený, sipho sotva patrné. Kusadla s 20—24 drob-

nými zoubky na spodní stran. Vzrostlé larvy velké, do 40 mm
6. rod Therioplectes (str. 348)

8 (7) Anální i. vtšinou apikáln zúžený, sipho zetelné, pesahuje 1/3 délky análního
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lánku. Kusadla s rzným potem zoubk (7— 23), vzrostlé larvy vtšinou (s vý-

jimkou velkých druh rodu Tabamis) menších rozmr.
9 (10) Larvy ervenav, oranžov, zelen až hndav zbarvené, anální i. bez tmavé kres-

by na bocích. Kusadla s menším potem zub (7— 9) jen v apikální ásti (obr.

122 A) 4. rod Hybomitra (str. 314)

10 (9) Larvy blavé až žlutobílé,jsou-li jinak zbarvené, pak anální i. vždy s tmavou kres-

bou na bocích.

11 (12) Kusadla s vtším potem zub (13—23) po celé délce spodní strany (obr. 122 C)

7. rod Tabanus (str. 349)

12 (11) Kusadla naspodu s menším potem zub, soustedných jen v apikální ásti (obr.

122 B) . rod Atylotus (str. 340)

Kukly

1 (2) Celní hrbolky se 2 setami. Pochva sosáku prodloužená, pochva labra zabírá jen 1/3

délky pochvy sosáku mené ke spodnímu okraji pochev elistních makadel (obr.

123 Bl). Dorzolaterální a laterální hebínky trn na análním i. chybjí

1 . podele Chrysopsinae, 1 . rod Chrysops (str. 303)

2 ( 1 ) elní hrbolky jen s 1 setou. Pochva sosáku krátká, pochva labra dosahuje vtšinou

jen ke spodnímu okraji pochvy elistních makadel (obr. 123 B2). Anální i. alespo

s dorzolaterálními hebínky trn 2. podele Tabaninae (str. 314)

3 (6) elo spíše užší, jeho šíka se rovná pibližn výšce. Pochvy tykadel krátké, vtšinou

nedosahují koronálního švu (obr. 123 C2— 3) (tribus Tabartini).

4 (5) Hebínkovité hrbolky mezi tykadlovými pochvami nejsou po stran rozdleny.

Schránka hlavy a hrudi pigmentována, zbarvení zadeku je svtlejší. Dorzální vý-

bžky anální ržice zpravidla delší než ventrální výbžky (obr. 123 D6) ....
4. rod Hybomitra (str. 314)

5 (4) Hebínkovité hrbolky mezi tykadlovými pochvami rozdleny po stran na 2 ásti.

Kukla stejnomrn zbarvená na hlav, hrudi i zadeku. Dorzální výbžky anální

ržice zpravidla kratší než ventrální výbžky (obr. 123 D5)

5. rod Atylotus, (str. 340)

7. rod Tabanus (str. 349)

6 (3) elo široké, jeho šíka pesahuje výšku tém 2krát. Pochvy tykadel prodloužené,

jejich vrchol daleko pesahuje koronální šev (obr. 123 C4) (tribus Haematopotini) .

7 (8) Anální i. zadeku s velmi dlouhými a silnými trny dorzolaterálního hebínku, trny

laterálního hebínku menší. Dorzální a ventrální výbžky anální hvzdice malé,

stejn dlouhé, laterální výbžky mohutné a pímé (obr. 123 D4). Zadekové i. se

2 tsn u sebe ležícími adami silných trn, trny v pední ad zetelné delší . . .

10. rod Heptatoma (str. 377)

8 (7) Laterální hebínky trn na análním i. chybjí, pítomné pouze dorzolaterální

hebínky. Anální hvzdice s jinak uspoádanými výbžky, okrajové trny na zade-
kových i. jen v 1 ad a jinak upravené 11. rod Haematopoia (str. 379)
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1. podele CHRYSOPStNAE

tribus CHRYSOPSINI

1 . rod Chrysops Meigen, 1 803

Meigen, 1803, Illig. Mag. Ins., 2: 267; Heterochrysops Kröber, 1920, Zool. Jb., 43:50;

Neochrysofis Szilády, 1922, Annls Mus. Nat. hung., 19: 126; Psylochrysops Szilády, 1926, Zool.

Anz., 66: 328.

Typ rodu: Tabamis caecutiens Linné, 1758

Menší druhy, 6—12 mm, zadeek vtšinou žlut zbarvený s ernou kresbou,

kídla s tmavohndou kresbou, složenou z píné stedové pásky a vrcholové

skvrny. Celo $ široké, s velkým elním hrbolkem, obliejová ást u obou pohlaví

s nápadnými lesklými obliejovými a tváovými hrbolky. Tykadla dlouhá

a štíhlá, daleko pesahují délku hlavy, všechny 3 i. pibližn stejné délky.

Oi holé, u žijících nebo vlhených jedinc smaragdov zelené až zlatožluté

s tmavými skvrnami. Temeno se 3 oky na okovém hrbolku. Nohy štíhlé,

stední a zadní holen se 2 apikálními ostruhami.

Obr. 124. Chrysops relictus ?, celkový pohled (del. K. Aravad).

Larvy posledního instaru jsou malé, vtšinou pod 20 mm délky, žlutav i
zelen zbarvené. 3. i. tykadel stejné délky nebo delší než 2. i., zadekové
lánky jen se 3 páry pseudopodií a tracheální kmeny nejsou ztlustlé. Na konci

zadekového sipha je asto vytažitelný osten. Kukly jsou tmavohndé, se 2

303



setami na elních hrbolcích, protáhlou pochvou sosáku, pouze 1 adou ostnitých

výbžk na zadekových láncích, anální i. nenese ani dorzolaterální ani late-

rální hebínky trn.

Rod druhov velmi poetný, zahrnující tém 300 druh, a známý ze všech

geografických oblastí. Dlí se na 4 podrody, z nichž ve stední Evrop je

zastoupen jen nominátní podrod Chrysops s. str. V Evrop je známo 16 druh,
z nich v SSR bylo zjištno 8. Existuje nkolik dobe vyhranných skupin

druh, které však zde nejsou vzhledem ke snadné determinaci a malému
potu eskoslovenských druh uvedeny.

KLÍ DRUH RODU CHRYSOPS

1 (16) Oi široce rozdleny elem — ?$.

2 (7) Nohy jednobarevn erné.

3 (4) elo a obliej jednobarevné leskle erné bez rozlišených hrbolk, zadeek peváž-

n erný \. sepukralis (str. 305)

4 (3) Základní zbarvení ela a oblieje žluté i šedavé, leskle erné hrbolky dobe od-

lišeny (obr. 125 AI— 2).

5 (6) Vrcholová skvrna na kídlech úzká, dosahuje jen žilce R4 (tab. IXc). 2. tergum

s ernou kresbou ve tvaru široce oteveného obráceného písmene V, které je od

3. terga oddleno základním žlutým zbarvením; následující terga se žlutým lemem
pi zadním okraji (obr. 125 A3) 2. C. divaricatus {str. ?>Q(i)

6 (5) Vrcholová skvrna na kídlech široká, zabírá tém 3/4 žilky R4 (tab. IXd). 2. ter-

gum s ernou kresbou ve tvaru úzkého obráceného písmene V, které je spojené

se 3. tergem; následující terga pevážn erná, bez svtlého lemu pi zadním

okraji (obr. 125 B3) 3. caecutiens (str. 307)

7 (2) Nohy dvoubarevné, pinejmenším stední a zadní holen žlutavé.

8 (15) Diskoidální pole na kídlech tmavé, nanejvýše uprosted neznateln prosvtlené

(tab. IXf, i— k).

9 (14) 2. tergum žluté s nepárovou i párovou ernou skvrnou uprosted. Pole Cu uzav-

ené, kídla prsvitná s výraznou tmavohndou kresbou.

10 (11) 2. tergum s malou ernou stedovou skvrnou pi pedním okraji (obr. 125 C3).

Vrcholová skvrna na kídlech široká, zabírá asi 3/4 žilky R4 (tab. IXf) ....
4. viduatus (str. 307)

11 (10) 2. tergum se 2 stedovými ernými skvrnami (obr. 125 D3).

12 (13) erné stedové skvrny na 2. tergu vpedu spojené a dosahují pedního okraje

terga (obr. 125 D3). Vrcholová skvrna na kídlech velká, zabírá tém celou

žilku R4, jednotlivá poíe ve stedové pásce jsou uprosted slab prosvtlená (tab.

IXi, j) 5. C. relictus (str. 309)

13 (12) erné stedové skvrny na 2. tergu jsou široce oddlené a nedosahují pednímu
okraji terga (obr. 126 AI). Vrcholová skvrna na kídlech užší, zabírá sotva 1/2

žilky R4 6. parallelogrammus (str. 309)

14 (9) 2. tergum pevážn erné, pouze okraje žlutavé, pi zadním okraji se šedavým

stedovým trojúhelníkem (obr. 126 Bl). Pole Cu otevené, kídla spíše rovnomrn
hnd zakouená, typická tmavá kresba nevýrazná (tab. IXk)

I.e. rufipes (str. 310)
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15 (8) Diskoidální pole na kídlech ve stední ásti prsvitné (tab. IXm). 2. tergum žluté

se šikmými ernými skvrnami uprosted (obr. 126 1) . . . 8. C.flavipes (str. 311)

16 (1) Oi se na ele dotýkají, nebo jsou jen velmi úzce oddlené — $^.

17 (22) Nohy jednobarevn erné.

18 (19) Obliej celý leskle erný, základní svtlé zbarvení chybí. Zadeek erný ....
I. sepulcralis (str. 305)

19 (18) Obliej se zetelnými lesklými ernými hrbolky na svtlém podklad základního

zbarvení.

20 (21) 2. tergum žluté s ernou stedovou kresbou ve tvaru obráceného písmene V (obr.

125 A4). Vrcholová skvrna na kídlech velmi úzká, stejné šíky jako pole Ri, a do-

sahuje jen žilce R4 2. C. divaricatus (str. 306)

21 (20) Zadeek celý erný, pouze 2. tergum slab nažloutlé po stranách. Vrcholová skvrna

na kídlech velká, zabírá asi 3/4 žilky R4 (tab. IXe) . . . 3. C. caecutiens (str. 307)

22 (17) Nohy dvoubarevné, pinejmenším stední a zadní holen hndavé.

23 (30) Diskoidální pole tmavé, nanejvýše uprosted neznateln prosvtlené (tab. IXg, h, 1).

24 (29) Oi se na ele dotýkají. 2. tergum žluté s velkou ernou skvrnou uprosted. Pole

Cu uzavené.

25 (26) Makadla velmi krátká a s tupým vrcholem, kratší než 1/2 délky sosáku (obr. 125 D6).

erná kresba na 2. tergu pedstavuje 2 skvrny široce spojené v pední polovin

(obr. 125 D4) 5. C. relictus (str. 309)

26 (25) Makadla dlouhá a pi vrcholu zašpiatlá, o mnoho delší než 1/2 délky sosáku

(obr. 125 G6).

27 (28) 2. tergum s velkou ernou tvercovou skvrnou uprosted, která je jen neznateln

oddlena od zadního okraje terga (obr. 125 C4). 3. a 4. tergum erné se žlutým

zadním okrajem 4. viduatus (str. 307)

28 (27) 2. tergum se 2 ernými trojúhelníkovitými skvrnami uprosted, široce spojenými

v pední polovin; erné trojúhelníkovité skvrny patrné i na 3. a 4. terga (obr.

126 A2) 6. C. pardlelogrammus (str. 309)

29 (24) Oi velmi úzce oddlené na ele (obr. 126 B3). Zadeek pevážn erný, 2. tergum

žlutavé pi zadním okraji a úzce po stranách. Pole Cu otevené (tab. IXl) . . .

I.e. rufipes (str. 310)

30 (23) Diskoidální pole ve stední ásti prsvitné (tab. IXn). Oi velmi úzce oddlené

na ele, zadeek žlutý s charakteristickou ernou kresbou (obr. 126 C2) ....
8. C.flavipes {str. 311)

1. Chrysops sepulcralis (Fabricius, 1794)

Tab. IX a, b

Fabricius, 1794, Ent. Syst., 4: 374 [Tabanus); sepulchralis auct.; maura Siebke, 1863, Nyt

Mag. Naturvid., 12: 108; Olsufjev, 1937: 68, 1977: 145; Chvála a kol., 1972: 112.

Malý, celý erný a pevážn ern ochlupený druh, tykadla, makadla, nohy

a zadeek celé erné. Celo ? celé leskle erné, obliejové a tváové hrbolky

u obou pohlaví splynulé, leskle erné a zabírají celou spodní ást hlavy. Kídla

(tab. IXa, b) celá mírn tmav zakouená, tmavší u <^, základní kresba tvoená

pínou páskou a vrcholovou skvrnou je však zetelná. Hru a zadeek asto
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s pímsí zlatožlutých chloupk, úpln ern ochlupení jedinci jsou oznaováni

jakoy. maurus. Velikost 6—9,5 mm.

Druh se vyvíjí na vlhkých moálovitých biotopech a pedevším na rašeliniš-

tích, larva i kukla byly opakovan nalezeny pímo v rašeliníku (Sphagnum),

nejsou však dosud popsány. Lokáln velmi hojný, $ napadají siln lovka a zví-

ata v blízkosti rašeliniš, doba výskytu od poloviny VI do konce VIII.

Zempisné rozšíení: Spíše severský západopalearktický druh, známý
od Anglie až po západní Sibi a severní Kazachstán, izolovaným výskytem

zasahuje do stední Evropy, na Ukrajinu a do severních oblastí jižní Evropy.

Výskyt v SSR: Doposud jen z ech z rašeliniš okolí Jindichova Hradce, Veselí

n. Lužnicí a Doks, lokáln hojný. Údaj ze Slovenska z okolí Trenína (Brancsik 1910) zstává

neovený a asi jde o zámnu se o druhu C. caecuiiens.

2. Chrysops divaricatus Loew, 1858

Obr. 125 A, tab. IX

Loew, 1858, Verh. zool.-bot. Ges, Wien, 8: 624; Olsufjev, 1937: 71, 1977: 148; Chvála

a kol., 1972: 116.

Obliej žlutý s výraznými leskle ernými hrbolky, nohy celé erné. Kídla

(tab, IXc) prsvitná s tmavohndou kresbou, vrcholová skvrna úzká a dosahu-

je jen žilce R4. 2. tergum u obou pohlaví žluté s ernou kresbou v podob ši-

rokého obráceného písmene V, u á* dosahuje tato kresba až pednímu okraji

terga. Následující terga erná se širokým žlutým lemem pi zadním okraji.

Velikost 8-12 mm.

Vývoj ani vývojová stadia nejsou známa. Druh se vyskytuje na vlhkých,

hlavn rašelinných biotopech v rybninatých oblastech a u vtších vodních

ploch od poloviny VI clo konce VIII. Samice napadají lovka a domácí zví-

ata.

Zempisné rozšíení: Severský druh podobného rozšíení jako se-

pulcralis, západn však dosahuje jen do Skandinávie a st. Evropy, nejjižnjší

výskyt je hlášen ze Švýcarska, Bavorska a SSR.

Výskyt v SSR: Nehojn jen na nkolika lokalitách j. ech (eský Krumlov, Tebo,
Kardašova eice, Veselí n. Lužnicí), sv. ech (Doksy, Hamr na Jezee) a jz. Slovenska

(Malacky).
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3. Chrysops caecutiens (Linné, 1758) — Bzikavka slepooka

Obr. 117 C2, 118 A, 125 B, tab. IX d, e

Linné, 1758, Syst. Nat.. p. 602 (Tabanus); htgubris Linné. 1761, Fauna Succ, p. 464 (7a-
banus); ludens Loew, 1858, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 8: 628; f. medionalis Stiobl, 1906,

Mem. R. Soc. esp. Hist. nat., 3 (1905): 277; hermanni Kröber, 1920, Zool. Jb., 43: 117; var.

irifenestratm Krober. 1920, ibid.. . 119; Olsufjev, 1937: 76, 1977: 152; Chvála a ., 1972:

118.

Obliej žlutý, s leskle ernými hrbolky, noh)- celé erné. Zadeek $ (obr.

125 B3) žlutý, na 2. tergu s ernou kresbou \' podob štíhlého obráceného pís-

mene V, které se dotýká pedního i zadního okraje terga; u jižních populací

je erná kresba asto patrná jen pi pedním okraji (f. ludens). Zadeek ^
prakticky celý erný. Kídla (tab. IXd, e) s velkou vrcholovou skvrnou, zabí-

rající tém 3/4 žilky R4, kídla ^ tmavší se zakouenými bazálními poli.

Velikost 7—10 mm.

Larvy se vyvíjejí ve vlhké zemi, \' bezích stojatých a tekoucích vod, nkdy
pímo ve vod; larvu a kuklu popsal Ježek (1970). Místy velmi hojný druh

u vod v lesnatých oblastech, vystupuje i do hor. Na jihu úzenn' již od poloviny

V, výskyt do poátku IX. Samice napadají lovka a tcplokrevné živoichy

asto i kolem západu slunce. Laboratorn zjištn penos tularémie.

Zempisné rozšíení: Celá Evropa a prakticky celá Asie s \ý)imkou její

nejvýchodnjší ásti, na jihu zasahuje do Íránu a Mongolská.

Výskyt v CSSR: Po celém území, místy velmi hojný.

4. Chrysops viduatus (Fabricius, 1794)

Obr. 123 Bl, Cl, 125 C, tab. LX f, g

Fabricius, 1794, Ent. Syst., 4: 374 {Tabanus); pictus Meigen, 1820, Syst. Beschr., 2: 70;

quadratus Ivleigen, 1820, ibid., . 70; novus Schiner, 1868, Novara Reise, Dipt., . 103; jninor

Szilády, 1917, Arch. Naturgesch., A, 83 (4): 119; Olsufjev, 1937: 78, 1977: 154 (pictus);

Chvála a kol., 1972: 121.

Obliej žlutavý, s leskle ernými hrbolky, stední a zadní holen hndé.
2. tergum u obou pohlaví žluté, ? (obr. 125 C3) s malou stedovou trojúhelní-

kovitou nebo oválnou sk\rnkou pi pedním okraji, S (obr. 125 C4) s velkou

ernou skvrnou, která splý^^á s ernou kresbou 1. terga. Kídla (tab. IXf, g)

s velkou vrcholovou skvrnou, zabírající asi 3/4 žilky R4. Velikost 7—11 mm.

Larvy se vyvíjejí ve bezích vod nebo pímo \e vod, ale i ve vlhké zemi dale-

ko od vody. Larvu a kuklu popsal Ježek (1970) pod jménem pictus. Hojný
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druh na rznvch biotopech od nížin až po horské oblasti od poátku VI do

2. poloviny vin. Samice siln napadají lovka a vyšší teplokrevné živoichy,

vtšinou v oblasti hla\y.

^ A2

Obr 125. A - Chrjsops divaricatus, - caecutiens, - . viduatus, D - .. I - elo ?.

2 -'obliej ?, 3 - zadeek ?, 4 - zadeek S, 5 - tykadlo ?, 6 - sosák a ehstm makadlo cJ.
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Zempisné rozšíení: Celá Evropa až po Ural, astji na jihu; v sever-

ních oblastech Skandinávie a Sibie chybí.

Výskyt v CS SR: Po celém území hojny druh, místy velmi hojný.

5. Chrysops relictus Meigen, 1820

Obr. 124, 125 D, tab. IX h—

j

Meigen, 1820, Syst. Beschr., 2: 69; mehnopleurus Wahlberg, 1848, Öfvers. . Vetensk

Akad. Förh., 9: 200; Olsufjev, 1937: 83, 1977: 158; Chvála a kol., 1972: 124.

V hlavních znacích shodný s druhem C. viduatus, avšak 2. tergum (obr.

125 D3—4) u obou jx)hlaví se 2 ernými obdélníkovitými až trojúhelníkovitý-

mi, vpedu spojenými skvrnami, které splýv^ají s ernou kresbou 1. terga.

3. a následující terga se širokým žlutým lemem pi zadním okraji. Kídla
(tab. IXh—j) s velikou vrcholovou skvrnou, zabírající tém celou žilku R4,

tmavá stedová páska je vtšinou v jednotlivých polích mírn prosvtlená.

Velikost 6 — 11 mm.

Vývojová stadia jsou dobe známa, nejúplnjší popisy podávají Tamarina

(1956) a Ježek (1970), larvy se vyvíjejí v bahn tekoucích a stojatých vod nebo

pímo ve vod. Dosplci se vyskytují na rzných biotopech, nejastji u vod,

v horách chybjí. V nižších polohách velmi hojný od poátku VI do poátku

IX. Samice napadají lovka, vyšší i nižší teplokrevné živoichy a jsou známy
jako penašei tularémie.

Zempisné rozšíení: Celá Evropa a Asie \'ýchodn až po Jakutsk,

hojnjší ve stedních a severních oblastech.

Výskyt v CSSR: Po celém území s v\.^imkou horských oblasti, hojný až velmi hojný

druh.

6. Chrysops parallelogrammus Zeller, 1842

Obr. 126 A

Zeller, 1842, Isis, 2: 823; Olsufjev, 1937: 87, 1977: 162; Chvála a kol., 1972: 128.

Obliej žlutý, s lesklými ernohndými hrbolky, stední a zadní holen

žlutohndé až hndé. 2. tergum u obou pohlaví žluté, u ? (obr. 126 AI) se

2 oddlenými úzkými ernými stedo\ými skvrnami, kresba zadeku o (obr.

126 A2) pipomíná druh relictus; od nho se liší dlouhými zašpiatlými ma-

kadly jako u ch"uhu vidiiatus. Vrcholová skvrna na kídlech u $ úzká, zabírá

sotva apikální 1/3 žilky R4, u o rozšíená. Velikost 8—10 mm.
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Vý%oj ani Wvqjová stadia nejsou známa, dosplci se vyskytují ojedinle
v nížinách a pahorkatinácli u vod od VI do VIII. Samice napadají lovka,
skot a kon.

Zempisné rozšíení: Stední pásmo Evropy od Francie pes Polsko po
evropskou ást SSSR, jižn je znám ze s. Itálie, Rumunska, Bulharska a jižní

ásti evropské SSSR.

Výskyt v SSR: Vzácný druh, známý z jedné lokality z Cech (Závist u Prahy), ze
Slovenska z Trenína, Podunajské nížiny (Želiezovce) a z nkolika lokalit v. Slovenska od
Michalovc po Poloniny a Východné Beskvdv.

. C1

Obr. 12). A — Chrysofis fuirallelogrammus, — C. riijipes. — . flavij>es. 1

2 — zadeek ^. 3 — hlava .^.

zadeek 9,

7. Chrysops rufipes Aleigen, 1820

Obr. 126 B, tah. IX k, 1

132.

Meigen, 1820, Syst. Beschr., 2: 71; Olsuíjev. 1937: 95, 1977: 170; Chvála a kol., 1972;

Menší, spíše tmavohndý druh, s nohama pevážn žlutohndýma. Zadeek
(obr. 126 Bl) u obou pohlaví slab leskle erný, terga se žlutavým okrajem po
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stranách pi zadním okraji a s výraznými stedovými trojúhelníky. Kídla

(tab. IXk, 1) tém rovnomrn zakouená s nevýraznou kresbou, ztmavlými

žilkami a oteveným polem Cu. Oi samce se nedotýkají. Velikost 6 —9 mm.

Larvy žijí nejastji ve vod podél beh mezi vegetací, larvu a kuklu popsali

podrobn Tamarina (1956) a Ježek (1970). Jen na vhodných biotopech, na

vlhkých moálovitých loukách i na bezích stojatých vod místy hojný druh.

Výskyt od poloviny VI do konce VIII, samice napadají lovka, skot a kon.

Zempisné rozšíení: Severní a stední pásmo Evropy, na jihu zasa-

huje do Francie, Jugoslávie, Rumunska a na Krym, východn až do Asie po

eku Jenisej a Altaj.

Výskyt v CSSR: Po celém území ídký druh, v nížinách v rybninatých oblastech

lokáln hojný, nap. Blatná, Jindichv Hradec, Uherské Hradišt, Lednice.

8. Chrysops flavipes Meigen, 1804

Obr. 126 C, tab. IX m, n

Meigen. 1804, Klass., 1: 159; fnmctifer Loew, 1856. Neue Beitr., 4: 24; beckeri Kröber,

1920, Zool. Jb., 43: \\ (mnctífer var. abdominalis Kröber, 1920, ibid., . 141 ; Olsufjev, 1937:

102, 1977: 175; Chvála kol., 1972: 137.

Snadno odlišitelný od všech stedoevropských druh rodu Chrysops podle

prsvitného diskoidálního pole na kídlech (díve podrod Heterochrysops) .

Zadeek ? (obr. 126 Cl) pevážn žlutý se 2 šikmými ernými skvrnami na

2. tergu, u o' (obr. 126 C2) je tato kresba rozšíena i na následující terga. Jak

kresba zadeku, tak i kresba kídel (tab. IXm, n), hlavn velikost vrcholové

skvrny, jsou znan promnlivé. Velikost 6 —9 mm.

Teplomilný druh, jehož larvu popsal Terterjan (1976), nejastji na stepních

biotopech. Výskyt od poloviny V do konce VIII s maximem v VII, samice

siln napadají lovka, domácí i divoká zvíata a byly zjištny jako penašei

tularémie.

Zempisné rozšíení: Jižní Evropa, jižní oblasti st. Evropy, s. Afrikai,

Kypr, východn zasahuje do Iránu, Afghánistánu a stedoasijských republik

SSSR.

Výskyt v SSR: Teplé jižní oblasti Slovenska, zjištn na nkolika lokalitách jz. a v.

Slovenska, nejsevernjší výskyt ve stední Evrop na v. Slovensku u Stakína; místy na past-

vinách i hojný druh.
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2. rod Nemo ri US Rondani, 1856

Rondani, 1856, Dipt. Ital. Prodr., 1 : 171 ; Haemophila Kriechbaumer, 1873, Verh. zool.-bot.

Ges. Wien, 23: 69; Haematophila Verrall, 1882, in Scudder Nomencl., p. 152.

Typ rodu: Chrysops vitripennis Meigen, 1820

Menší druhy, do 10 mm, jednobarevn šedav zbarvené a s prsvitnými

kídly bez kresby. Obliejové a tváové hrbolky chybjí, pouze ? s elním
hrbolkem. Tykadla dlouhá a štíhlá, délka 2. i. pesahuje jeho šíku, avšak

2. i. je zeteln kratší než 1. i. Oka na temeni pítomna, oi u živých nebo

vlhených jedinc s tmavou pínou uprosted a úzkým lemem podél

okraje oka. Zadní holen s apikálními ostruhami.

Larvy se vyvíjejí ve bezích ek, Häuser (1939) sbíral laiA^y a kukly druhu

K. caucasicus (Ols.) v Azerbejdžánské SSR v písitých nánosech; uvedené po-

pisy jsou však neúplné, larva je charakteristická štíhlými konci tla a pítom-

ností dlouhých prstovitých výbžk na 4. až 10. tlním lánku. Autor sice

v popisu uvádí 4 páry pseudopodií (znak podel. Tabaninae), ale vyobrazení

(Häuser 1939: 154, obr. 3 b) naznauje spíš pítomnost pouze 3 pár.

Palearktický, druhov málo petný rod, celkem je známo jen 7 druh.
V Evrop se vyskytují 2 druhy, krom široce rozšíeného N. vitripennis zasa-

huje do evropské ásti Kavkazu ješt zakavkazský druh jV. caucasicus.

1. Nemorius vitripennis (Meigen, 1820)

Obr. 117 C3, 127 A

Meigen, 1820, Syst. Beschr., 2: 74 [Chrysops)', Fa/Zo/n Kriechbaumer, 1873, Verh. zool.-bot.

Ges. Wien, 23: 69 (Haemophila); Horváthi Szilády, 1926, Annls Mus. Nat. hung., 24:597;

bouvieri Philip, 1961, Bull. Annls Soc. r. ent. Belg., 97: 232; Olsufjcv, 1937: 113, 1977: 135

(Silvius); Chvála a kol., 1972: 165.

Tém jednobarevný, šedý až svtle šedý druh, zadeek u obou pohlaví se 2 nevýraznými

ernošedými trojúhelníkovitými skvrnami na 1.— 3. tergu, 2. tergum o po stranách nažloutlé.

elní hrbolek $ (obr. 127 AI) leskle erný a tém okrouhlý, po stranách asto s ernými
trojúhelníkovitými skvrnami. 2. i. tykadel štíhlý, asi 2X delší než široký, bazální lánky
šedé, 3. i. erný. Kídla irá, bez kresby. Velikost 8— 10 mm.

Druh se vyskytuje všude spíše jednotliv od V do VIII, vystupuje i vysoko do hor. Samice

napadají hlavn lovka, kon, skot a velbloudy, jsou velmi nenápadné, sají okamžit bez

pípravy a bolestiv bodají.

Zempisné rozšíení: Stedomoský druh, zasahující daleko na východ, od Španlska

pes Turecko až po Írán, Afganistan, stedoasijské republiky SSSR a Kazachstán. V Evrop
zasahuje nejsevernji do s. Itálie, dolního Rakouska a Zakarpatské Ukrajiny (Chust).

Výskyt v SSR: Dosud nezjištn, ale jeho výskyt v jižních a východních oblastech státu

je pravdpodobný.
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3. rod Si lvi US Meigen, 1820

Meigen, 1820, Syst. Beschr., 2: 27.

Typ rodu: Tabanus vitiili Fabricius, 1805 — S. alpinus (Scop.)

Menší až stedn velké, žluté až hndav zbarvené druhy bez xýrazné

kresby, kídla prsvitná, jen nkdy slab zakouená. Tykadla oproti rodm
Chrysops a Nemorius zkrácená, 1. i. ztlustlý, 2. i. zkrácený, jeho délka se rovná

pibližn šíce. Celo ? s \^razným okrouhlým elním hrbolkem, hrbolky na

obliejové ásti chybjí. Oi u živých i vlhených jedinc smaragdov zelené

až žlutozelené s ernými skvrnami. Zadní holen s apikálními ostruhami.

Vývoj ani vývojová stadia nejsou známa.

Rod Silvius je znám z celého svta s výjimkou etiopské a australské oblasti,

druhov málo poetný. Je rozlišeno celkem 5 podrod, z nich v Evrop je

zastoupen jen nominální podrod Silvius s. str. se 6 druhy, v SSR byl zjištn

jen 1 druh.

1. Silvius alpinus (Scopoli, 1763)

Obr. 117 C4, 127

Scopoli, 1763, Ent. Carniol., p. 372 {Tabanus); italicus Fabricius, 1781, Spec. Ins., 2: 457
(Tabanus); vituli Fabricius, 1805, Syst. Ant., p. 97 {Tabanus); alpinus Drapiez, 1819, Ann.
Gén. Sei. Phys., 1: 136 {Tabanus); Olsufjev, 1937: 118, 1977: 131 {vituli); Chvála a kol.

1972: 152.

Obr. 127. A — Nemorius vitripennis, — Silvius alpinus. 1 — elo 5, 2 — tykadlo $,3 — tykadlo

o, 4 — zadeek $.
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Jednobarevn žlutý až žlutohndý druh bez kresby na zadeku, hru nasedla.

Tykadla (obr. 127 B2 —3) žlutohndá, stylus 3. i. erný, 2. i. sotva tak dlouhý

jako široký. Celo 9 (obr. 127 Bl) pomrn úzké, index nejmén 1 : 1,5, oran-

žov žluté, s okrouhlým, malým, leskle erným elním hrbolkem. Kídla pi
bázi a podél kostálního okraje nažloutlá. Velikost 9 — 13 mm.

V nížinách, ale i ve vyšších polohách velmi rozšíený avšak nehojný druh,

astjší na pastvinách, na horách chybí. Výskyt všude spíše ojedinlý, od

konce V do konce VIII. Samice napadají kon a skot, mén lovka, samci

na kvtech.

Zempisné rozšíení: Stední a jižní oblasti Evropy východn až po

Ural; nebyl zjištn na Britských ostrovech, ve Skandinávii a v evropských

státech podél Sev^erního moe. V evropské ásti SSSR vystupuje na sever až

po 58° s. š.

Výskyt v CSSR: Po celém území s výjimkou horských oblastí jen ojedinle, na Slovensku

astjší.

2. podeled TA&ANINAE

1. tribus TABANINl

4. rod Hybomitra Enderlein, 1922

Enderlein, 1922, Mitt. zool. Mus. Bedin, 10: 347; Tylostypia Enderlein, 1922, ibid., .
347; Sipala Enderelin, 1923, Dt. ent. Z., 1923: 545; Sziladynus Enderlein, 1925, Zool. Anz.,

62: 181 ; Therioplectes auct., nec Zeller; Aíouchaemyia Olsufjev, 1972, Entomol. Obozr.,51 (2)

:

450.

Typ rodu: Tabanus solox Enderlein, 1925 = Hybomitra rhombica (Ost.-Sack.)

Stedn velké až velké erné, šedavé nebo rezavohnd zbarvené druhy,

oi vždy ochlupené, hustji a s delšími chloupky u o*, u živých i vlhených

jedinc vtšinou smaragdov zelené a u stedoevropských druh vždy se 3

purpuro\'ými páskami. Oko\'ý hrbolek vždy pítomný, lesklý, výjimen
i s náznakem nefunkních oek. Celo $ vtšinou úzké s tém konstantním

tvarem elních hrbolk, velký spodní hrbolek je spojen s úzkým vetenovitým

stedním hrbolkem. Kídla prsvitná nebo slab zakouená, zadní holen bez

apikálních ostruh.

Pln vzrostlé lar\'y jsou pes 20 mm velké, nápadn ervenav, zelen až

hnd zbarvené, anální i. bez tmavé kresby. 3. i. tykadel kratší než 2. i.,

zadekové lánky se 4 páry pseudopodií a tracheální kmeny jsou vtšinou

zeteln ztlustlé. Kukly tmavohndé, hlava a hru siln pigmentované a od-
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lišn zbarvené od zadeku. elní hrbolky jen s 1 setou, pochva sosáku krátká.

Zadekové lánky se 2 adami ostnitých výbžk a dorzální výbžky anální

ržice jsou zpravidla nápadn delší než ventrální.

Rod pevážn holarktického rozšíení, z nearktické a palearktické oblasti

je známo pes 160 druh, jen nkolika druhy zasahuje rod i do Siední Ameriky

a chladnjších ástí etiopské a orientální oblasti. V Evrop je známo 37 druh,

z nichž 17 bylo zjištno v SSR, ale výskyt nejmén dalších 4 je možný. Pro

snadnjší determinaci jsou jednotlivé druhy rozdleny do 8 dobe morfologicky,

ale i ekologicky a geograficky odlišitelných skupin druh.

Obr. 128. Hybomitra bimaculafa 2, celkový pohled fdcl. . Aravad).

KLÍ DRUH RODU HYBOMITRA

1 (48) Oi rozdleny elem — $9

2 (3) Tykadla, makadla a nohy oranžové žluté. Velký (17—22 mm) erný druh, zade-

kové i. zlatožluté ochlupené pi zadním okraji (1. skupina H. tarandina) ....
\. H. tarandina (str. 320)

3 (2) Tykadla, makadla a nohy jinak zbarvené, nikdy jednobarevné oranžové žluté.

Menší druhy, okolo 15 mm.
4 (11) Nohy jednobarevné erné (2. skupina H. aterrima).

5 (6) elní trojúhelník leskle erný (obr. 129 Bl), tykadla a makadla erná. Zadeek
erný s nevýraznou šedavou kresbou stedových trojúhelník a velkých boních

skvrn na 2. tergu 2. . w/cawj (str. 32 1)

6 (5) elní trojúhelník šed poprášený, matný. Zadeek se svtlým lemem pi zadním

okraji terg, nebo celý erný.

7 (8) Terga zadeku zlatožluté ochlupená pi zadním okraji, makadla ernošedá až

tmavohndá, krátce ern ochlupená 3. //. auripila (str. 322)

e (7) Zadeek celý erný a ern ochlupený, nebo s málo patrnými šedavými stedovými

trojúhelníky i boními skvrnami pi zadním okraji terg.
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9 (10) Makadla ernohndá a krátce erné ochlupená, obliej s ernými chloupky, nad-

tvkadlové oblouky vysoké (obr. 129 Dl). Kídla s tmavou skvrnou pi bázi žilky

R4 4. . aterrima (str. 323)

10 (9) Makadla žlutohndá a svtle ochlupená, obliej pevážn se svtlými chloupky,

nadtykadlové oblouky úzké (obr. 130 AI). Báze žilky R4 bez tmavé skvrny . . .

: 5. //. cflucaízcfl (str. 323)

1

1

(4) Nohy dvoubarevné, pinejmenším stední a zadní holen alespo v bazální polo-

vin hndé.

12 (45) Kyvadélka tmavohndá, nanejvýše vrchol paliky svtlý.

13 (18) Koncový i. makadel tmavohndý, dlouhý a štíhlý, více než 3,5 X delší než široký

(obr. 130 B4) (3. skupina H. borealis).

14 (17) ernošedé druhy, nanejvýše pední terga na bocích tmav kaštanov hndá a všech-

na terga s úzkým blavým lemem pi zadním okraji.

15 (16) Zadeek erný s nevýraznou šedavou kresbou, nanejvýše 2. tergum na bocích

slab nahndlé. Menší druh, 10— 13 mm 6. H. borealis (str. 325)

16 (15) Zadeek erný, 1.— 3. tergum na bocích široce kaštanov hndé a všechna terga

s výrazným blavým lemem pi zadním okraji. Vtší druh, 13— 16 mm ....
7. H.kaurii (str. 325)

17 (14) Rezav hndý druh, 1.— 3. nebo až 4. tergum rezav hndé, úzký stedový pruh

erný 8. //. arpadi (str. 326)

18 (13) Koncový i. makadel bložlutý až svtle hndý, pi bázi zeteln ztlustlý, nanej-

výše 3X delší než pi bázi široký (obf. 132 A4).

19 (20) elo velmi široké, index okolo 1 : 2,5, rovnobžné (obr. 132 AI), spodní elní

hrbolek velký a lesklý, elní trojúhelník po stranách svtle ochlupený. Zadeek
erný s výraznou svtle šedou kresbou, 2. tergum na bocích svtle šedé (4. skupina

. decora) 9. . pilosa (str. 327)

20 (19) Celo užší, index nanejvýše 1 : 3, elní trojúhelník holý.

21 (36) Celo pomrn široké, index 1 : 3— 4, tém rovnobžné, spodní elní hrbolek

lesklý a vypuklý, povrch hladký (s výjimkou H. nitidifrons confiformis) (5. skupina

H. rmntana).

22 (25) Hbetní strana zadeku ernohndá, bez rezav hndých boních skvrn.

23 (24) Celní trojúhelník (obr. 132 Bl) nízký, ne vyšší než šíka elní pásky pi bázi, ze-

teln vypuklý. Celo širší, index 1 : 3—3,5. 3. i. tykadel (obr. 132 B2) velmi úzký,

dorzální výstupek málo vyvinutý \Q. H. nigricornis {str. 32Q)

24 (23) Celní trojúhelník (obr. 133 Cl) pomrn vysoký, podstatn vyšší než je šíka elní

pásky pi bázi, není vypuklý. Celo užší, index 1 : 3,5— 4. 3. i. tykadel (obr. 133

C2) širší a dorzální výstupek zetelnjší ..... 15. . montana var. flaviceps

(str. 333)

25 (22) Hbetní strana zadeku s výraznými rezav hndými boními skvrnami alespo

na 2. tergu.

26 (29) Celní trojúhelník leskle erný nebo leskle hndý, pinejmenším ve stední ásti

nebo pi vrcholu.

27 (28) Celní trojúhelník nápadn vypuklý, celý leskle erný až ernohndý. Spodní

elní hrbolek celý lesklý, naspodu se dotýká okraj oí (obr. 132 Cl). Menší druh,

11,5— 15 mm 11. . lurida (str. 330i

28 (27) Celní trojúhelník leskle hndý až ernohndý jen ve stední ásti nebo pi vrcholu.

není vypuklý. Spodní elní hrbolek vtšinou leskle hndý jen ve stední ásti,

oddlen od okraj oí (obr. 132 Dl). Vtší druh, 14— 18 mm
12. . nitidifrons confiformis (str. 330)

29 (26) Celní trojúhelník celý šed poprášený, matný.

3j6



f31) Koncovv i. makadel (obr. 132 D4) velmi ztlustlý a krátký, mén než 2,5 X de!5í

než široký. Spodní elní hrbolek lesklý jen ve stední ásti (obr. 132 Dl) ....
12. H. nitidifrons confiformis (str. 330)

f30) Koncový- i. makadel mén ztlustlý, tém 3 X delší než široký. Spodní elní hr-

bolek celý lesklý.

f33) 3. i. tykadel (obr. 133 A2) široký a pevážn rezav hndý. Notopleurální hrbolky

erné 13. //. hindbecki (str. 331)

(32) 3. i. tykadel užší a tmavší. Notopleurální hrbolky hndé.

(35) 3. i. tykadel (obr. 133 B2) pomrn štíhlý, pi bázi hndý. Hru po stranách a za-

deek pevážn zlatožlut ochlupené. Vtší druh. 15,5— 18 mm
14. //. tropica (str. 333)

(34) 3. i. tykadel (obr. 133 C2) nápadn štíhlý a tém celý erný, jen tsn pi bázi

nkdy slab nahndlý. Hru po stranách a zadeek ernošed ochlupené. Menší

druh, 12,5— 16 mm \. H. montana {sir.)
(21) Celo užší, index 1 : 4— 6, vtšinou temeni rozšíené; spodní elní hrbolek malý,

povrch drsný a nelesklý (6. skupina H. bimaculata) .

Í38) Hbetní strana zadeku ernošedá se šedavou kresbou, nanejvýše 1. a 2. tergum

se zbytky hndavého zabarvení ... \1. H. bimaculata var. bisignata (str. 337)

(37) Hbetní strana zadeku s výraznýini rezav hndými boními skvrnami alespo

na 1. a 2. tergu.

(42) Rezav hndé boní skvrny nanejvýše na 1.— 3. tergu; jsou-li naznaeny I na 4. ter-

gu, pak 1 . i. tykadel tmavý a šed poprášený.

(41) Notopleurální hrbolky hndá, tmavý stedový pruh na hbetní stran zadeku
úzký, zabírá nanejvýše 1/3 šíky 2. terga. Genitálie $ obr. 134 A5, B5

16. H. muehlfeldi (str. 334)

(40) Notopleur iLií hrbolky erné, tmavv stedový pruh na hbetní stran zadeku
široký, zabírá více než 1/3 šíky 2. terga. Genitálie $ obr. 134 A6, B6

17. H. bimaculata {str. 336)

[") Rezav hnédé boní skvrny na 1.— 4. tergu; jsou-li jen na 1.— 3. tergu, pak bazálni

i. tykadel a notopleurální hrbolky žlutohndé.

(44) Bazálni i. tykadel (obr. 135 C2) ernošedé, notopleurální hrbolky tmavohndé
nebo erné. Spodní elní hrbolek erný. 2. tergum na bocích zlatožlut ochlupené;

bez pímsi erných chloupk. Genitálie ? obr. 134 A7, B7

18. H. distinguenda (str. 337)

(43) Bazálni i. tykadel (obr. 135 D2) a notopleurální hrbolky žlutohndé. Spodní elní

hrbolek svtle hndý. 2. tergum na bocích se svtlými a ernými chloupky. Genitá-

lie $ obr. 134 AS, B8 19..^ (str. 338)

12) Kyvadélka bložlutá. Rezavohnd až žlutohnd zbarvené druhy, nejmén na

pedních 3 zadekových láncích.

(47) Zadeek dorzoventráln zploštlý, na konci tupý, rezav hndé boní skvrny na

1.— 3. tergu. Tmavý stedový pruh je podéln rozdlen užším svtlým proužkem.

Tykadla (obr. 136 A2) erná, oi jen neznateln ochlupené, postokulární lem na
temeni úzký (7. skupina H. erberi) 20. H. expollicata (str. 338)

(46) Koncové lánky zadeku lateráln stlaené, zadeek pi pohledu shora na konci

zeteln zašpiatlý; žlutohndé boní skvrny na 1.— 4. tergu. Tmavý stedový

práh bez svtlého stedového proužku, na 2. a 3. tergu úzký. 3. i. tykadel (obr.

136 B2) pi bázi hndý, oi krátce hust ochlupené, postokulární lem na temeni

široký (8. skupina H. acuminata) 21. H. acuminata (str. 340)

(1) Oi se na ele dotýkají — <J(J.

(30) Tykadla, makadla a nohy oranžov žluté. Zadekové i. pi zadním okraji zlato-
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žlut ochlupené, 1.— 3. tergum s boními rezav hndými skvrnami. Velkv druh,

1 7— 20 mm ( 1 . skupina H. tarandina) \. H. tarandina (str. 320)

50 (49) Tykadla, makadla a nohy jinak zbarvené. Menší druhy, prmrná velikost okolo

15 mm.
51 (58) ern zbarvené druhy, nohy jednobarevn erné, spodní strana zadeku leskle

erná. Pední terga asto slab tmavohnd zbarvená na bocích (2. skupina H.

aterrima) .

52 (57) Makadla erná až ernohndá. Kídla s tmavou skvrnou pi bázi žilky R4.

53 (54) Pední chodidla s dlouhými ernými chloupky. elní trojúhelník v hoejší ásti

leskle erný, všechny facety pibližn stejn velké. Zadeek s modrošedým náde-

chem a šedavými boními skvrnami na 2. tergu 2. H. micans {%tT.'i2\)

54 (53) Pední chodidla jen krátce ochlupená. elní trojúhelník celý šed poprášený,

facety v hoejší ásti oí slab zvtšené. Zadeek pi pohledu zezadu matn erno-
hndý.

55 (56) Zadekové i. pi zadním okraji více i mén zlatožlut až stíbit ochlupené.

svtlé ochlupení je lépe patrné na bišní stran. Zadní holen krátce ochlupené

3. . auripila (str. 322)

56 (55) Zadeek ern ochlupený, pouze terga s více i mén patrnými, stíbit ochlupe-

nými stedovými trojúhelníky. Zadní holené vpedu a posteroventráln s delšími

ernými chloupky 4. //. aterrima (str. 323)

57 (52) Makadla svtle hndá až šedavá, kidla bez tmavé skvrny pi bázi žilky R4. Všechny

facety pibližn stejn velké 5. //. caucasica (str. 323)

58 (51) Rezav hnd až ernošed zbarvené druhy, nohy alespo se zadními holenmi
v bazální polovin hndými. Spodní strana zadeku vpedu hndá, zídka jedno-

barevn ernošed poprášená nebo s blavými zadními okraji jednotlivých lánk.
59 (86) Kyvadélka hndá až ernohndá, nanejvýše vrchol paliky svtlý.

60 (65) Koncový i. makadel (obr. 130 B5) dlouze oválný a štíhlý, ernohndý až hndavý
(3. skupina H. borealis).

61 (64) Makadla ernohndá i tmavohndá, facety v hoejší ásti oí zeteln zvtšené.

1.— 3. tergum na bocích tmavohndé, tmavý stedový pruh zabírá asi 1/3 šíky

3. terga.

62 (63) Facety v hoejší ásti oí nejsou oste oddlené od inenších facet na spodní ásti

oka. Terga bez svtlého lemu pi zadním okraji, bazální sterna žlutohndá. Menši

druh, 11— 13 mm 6. H. borealis {str. 325)

63 (62) Facety v hoejší ásti oí nápadn zvtšené a oste oddlené od spodní ásti s men-
šími facetami. Terga a sterna s výrazným blošedým lemem pi zadním okraji.

Vtší druh, 14— 16 mm 7. H. ii {str. 325)

64 (61) Makadla svtlejší, hndavá, facety tém stejné velikosti, jen slab zvtšené v ho-

ejší ásti oka. 1.— 3. nebo až 5. tergum na bocích rezav hndé, tmavý stedový

pruh zabírá 1/4 až 1/3 šíky 3. terga 8. H. arpadi {str. 326)

65 (60) Koncový i. makadel (obr, 132 A5) velmi ztlustlý; je-li štíhlejší, pak blošed
až žlutohnd zbarvený.

66 (73) Oi se dotýkají na ele v délce, rovnající se asi 1,5 X výšce elního trojúhelníka

(obr. 132 D6).

67 (70) 3. i. tykadel (obr. 132 A3, B3) erný, nanejvýše slab nahndlý pi bázi. Facety

v hoejší ásti oka zeteln zvtšené, ostrá hranice rozdlení však chybí.

68 (69) Oi dlouze blavé až hndav ochlupené, elní trojúhelník svtle ochlupený.

2. a 3. tergum s málo patrnými tmavými, kaštanov hndými boními skvrnami.

Spodní strana zadeku jednobarevn ernošedá (4. skupina H. decora)

9. H.pilosa {str. 327)
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6P (68) Oi dlouze tmavohnd ochlupené, elní trojúhelník holý. 2. a 3. tergum se zetel-

nými hndými boními skvrnami, 2.— 4. sternum hndavé (5. skupina H. montana)

10. //. nigricornis (str. 328)

70 (67) 3. i. tykadel (obr. 132 C3, D3) rezav hndý, nanejvýše stylus erný. Všechny

facety pibližn stejné velikosti (5. skupina H. montana).

71 (72) Tmavý stedový pruh na hbctní stran zadeku širší, zabírá 1/3 až 1/5 šíky

3. terga, smrem dozadu se slab rozšiuje, nebo je stejn široký. Štítek s ernými
chloupky. Menší druh, 12— 14 mm 1 1. . /wnWa (str. 330)

72 (71) Tmavý stedový pruh na hbetní stran zadeku užší, zabírá asi 1/8 až 1/5 šíky

3. terga, smrem dozadu se zužuje. Štítek pi vrcholu se svtlými chloupky. Vtší

druh, 14— 17 mm \2. H. nitidifrons confiformis (str. 330)

73 (66) Oi se dotýkají na ele v délce, která se rovná asi 2 X výšce elního trojúhelníka

(obr. 133 A6).

74 (79) 1. i. tykadel (obr. 133 A3) nahoe jen s krátkými chloupky. Koncový i. makadel

(obr. 133 A5) ne píliš ztlustlý, oválný, nadtykadlové oblouky ve stední ásti roz-

šíené. Temeno s krátkými chloupky (5. skupina H. montana).

75 (76) 3. i. tykadel (obr. 133 A3) široký, se zetelným dorzálním výstupkem, rezav hndý
s výjimkou erného stylu. Notopleurální hrbolky erné

\3.H.lundbecki{^\.T.Z'i\)

76 (75) 3. i. tykadel (obr. 133 B3, C3) zúžený, dorzální výstupek jen slab vyvinutý, pe-
vážn erný. Notopleurální hrbolky hndé.

77 (78) 3. i. tykadel (obr, 133 B3) pomrn štíhlý, nahndlý nanejvýše v bazální polovin,

dorzální výstupek jen slab vyvinutý. Zadeek pevážn zlatožlut ochlupený.

Vtši druh, 15,5— 17 mm 14. . /ro/j/ca (str. 333)

78 (77) 3. i. tykadel (obr. 133 C3) velmi štíhlý a tém celý erný, dorzální výstupek

nezetelný. Zadeek pevážn šedav a ern ochlupený. Menší druh, 13— 15 mm
\ . H . montana {•áX.v .)

79 (74) 1. i. tykadel (obr. 135 A3) nahoe s dlouhými ernými chloupky, které jsou tak

dlouhé nebo delší než délka obou bazálních lánk dohromady. Koncový i. ma-
kadel (obr. 135 A5) velmi ztlustlý, tém kulovitý, nadtykadlové oblouky stejno-

mrn široké. Temeno s chomákem dlouhých chloupk za okovým hrbolkcm

(6. skupina H. bunaculata).

80 (81) Všechny facety tém stejn velké, jen stedové jsou slab zvtšené. Notopleurální

hrbolky erné. Hndé boní skvrny jen na 1
.— 3. tergu a pi pohledu zezadu se

stíbit šedým leskem; tmavý stedový pruh široký, zabírá 1/4 až 1/3 šíky 3.

terga n. H.bi?naculata {str. 336)

81 (80) Hoejší facety zeteln zvtšené. Hndé boní skvrny zpravidla na 1.— 4. tergu,

jsou-li jen na 1.— 3., pak notopleurální hrbolky hndé. Tmavý stedový pruh úzký,

zabírá asi 1/8 šíky 3. terga.

82 (83) Hoejší facety nápadn velké a oste oddlené od menších na spodní ásti oka.

Bazální i. tykadel a notopleurální hrbolky hndé až žlutohndé

1 9. . ciureai (str. 338)

83 (82) Hoejší facety mén zvtšené, plynule pecházejí v menší facety na spodní ásti oka.

Bazální i. tykadel šedé nebo ernošedé.

84 (85) Tmavý stedový pruh na hbetní stran zadeku oste oddlený od hndých bo-
ních skvrn, blošedé stedové trojúhelníky pi zadním okraji terg široké a nízké.

1. tergum široce zlatožlut ochlupené pi zadním okraji. Notopleurální hrbolky

erné, zídka hndé 18. . distinguenda (str. 337)

85 (84) Tmavý stedový pruh není oste oddlen od boních hndých skvrn, svtlé ste-

dové trojúhelníky vysoké a mén zetelné. 1. tergum nanejvýše jen úzce zlato-
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žlut ochlupené pi zadním okraji. Vtšinou jen 1.— 3. tergum s hndými boními
skvrnami a notopleurální hrbolky hndé 16. //. muehlfeldi (str. 334)

86 (59) Kyvadélka bložlutá.

87 (88) Hlava pimen velká, pibližn stejné šíky jako hru. Spodní strana zadeku
tmavohndá, na bazálních sternech se širokým erným stedovým pruhem, který

zabírá asi 1/3 šíky stern. Zadeek není lateráln stlaený na koncových láncích

(7. skupina H. erberi) 20. H. expollicata (str. 338)

88 (87) Hlava nápadn velká, polokulovitá, širší než hru. První tyi zadekové i. na-

spodu žlutohndé, 1.— 3. sternum s nevýraznou šedavou stedovou skvrnou. Kon-

cové i. zadeku nápadn lateráln stlaené (8. skupina H. acuminata) .....
2 1 . . acuminata (str. 340)

1 . skupina Hybomitra tarandina

erné druhy s výraznými zlatožlutými zadními okraji zadekových lánk,
dlouhými štíhlými makadly, které jsou jako nohy a tykadla oranžové žluté>

spodní elní hrbolek žlutavý a elní trojúhelník ásten lesklý. Malá skupina

druh severního rozšíení, zahrnující nejvtší zástupce rodu.

1. Hybomitra tarandina (Linné, 1758)

Obr. 129 A

Linné, 1758, Syst. Nat., p. 601 {Tabanus); Olsufjev, 1937: 149, 1977: 337; Chvála a kol.,

1972: 178.

Velký druh, zadeek erný, u^ pi bázi nahnédlý, jednotlivé lánky jsou pi zadním okraji

bložlut poprášené a zlatožlut ochlupené. Tykadla, makadla a nohy s výjimkou kylí

a báze stehen u obou pohlaví oranžov žluté. Velikost 17— 22 mm.

Charakteristický druh severské tajgy, na severu místy hojný hlavn v pozdním lét, samice

napadají pevážn vysokou zv a jsou výborní letci. Vývoj probíhá v lesních, spíše moálo-
vitých oblastech v bahné a rašeliništích, výskyt od VI do konce VHI.

Zempisné rozšíení: Severní ásti palearktické oblasti od Skandinávie pes Sibi

a s. Asii až po Vladivostok a Japonsko, jihozápadní hranice areálu rozšíení leží ve st. Evrop,

odkud je znám z izolovaných lokalit ve Švýcarsku, v obou nmeckých státech a v Polsku.

Výskyt v ÖS SR: Doposud nezjištn, ale v západních a severních oblastech státu je jeho

výskyt možný.

2. skupina Hybomitra aterrima

Stedn velké, pevážn erné druhy, nohy celé erné, rovnž makadla

vtšinou erná. Malá skupina hlavn horských nebo severských druh výlun
evropského rozšíení.
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2. Hybomitra micans (Meigen, 1804)

Obr. 129 B, 131 AI, Bl

Me.en, 1804, Klass., 1: 167 («--)-^^^^^^^-' ''''' ''''- ""•' '^ ''
'''"

ft«««5); Chvála a kol., 1972: 182; Olsufjev, 1977. 350.

Stedné velUý .en.ý druh, tykadla .akadla a-
0.^^^

pohlaví s velkými šedavými boními skvrnami na 2. tergu, pri

Obr 129 A - Hybomitra tarandina, - . micans, - Hauripila, D " ^j«^-''-- '

celo ?, 2 - tykadlo ?, 3 - tykadlo S, 4 - makadlo ?, 5 - makadlo c?.
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celý s modrošedým nádechem. Celní trojúhelník 9 celý leskle erný, u c? jen

v hoejší ásti. Pední chodidla c? s dlouhými ernými chloupky, všechny

facety tém stejn velké. Velikost 13—17 mm.

V rybninatých oblastech na vlhkých bažinatých a rašelinných biotopech

i v nížinách místy hojný druh, astjší však na horách, kde vystupuje do výšky

pes 2000 m. Vývoj není znám, dosplci létají od poátku V do VII, jen vý-

jimen v VIII. Typicky jarní a spíše horský druh s maximem výskytu v VI.

Zempisné rozšíení: Západoevropský druh obývající stední mírné

pásmo, na severu dosahuje na Britské ostrovy, do zemí Beneluxu a Dánska,

v jižních ástech Evropy jen na horách. Chybí v evropské ásti SSSR.

Výskyt v SSR: Po celém území, astjší však na horách.

3. Hybomitra auripila (Meigen, 1820)

Obr. 129 C, 131 A2, B2

Meigen, 1820, Syst. Beschr., 2: 41 {Tabanus) ; aethiopshiungh, IS23,K. svenska Vet.-Akad.

Handl., 44: 265 (Tabanus) ; lugubris Zetterstedt, 1838, Ins. Lapp., p. 515 {Tabanus) ; nigerrimus

Zetterstedt, 1842, Dipt. Scand., 1: 115 {Tabanus); Chvála a kol., 1972: 184; Olsufjev, 1977:

349.

Od pedešlého druhu H. micans se liší celým šed poprášeným elním troj-

úhelníkem a odlišnou kresbou zadeku ; celkové zbarvení je spíše ernohndé
a jednotlivé lánky jsou pi zadním okraji a po stranách hust tmav zlato-

žlut ochlupené, u olétaných jedinc svtlé ochlupení zadeku mizí. Facety á*

jsou ve stední a hoejší ásti oí slab zvtšené, pední chodidla jen krátce

ochlupená. Velikost 13— 16 mm.

Vývoj není znám, kuklu popsal Raymond (1977). Dosplci se vyskytují

podobnjako H. micans na vlhkých stinných biotopech v rybninatých oblastech

i v nížinách, astji ale na horách ve výšce i pes 2000 m. Místy hojn, od konce

V do 2. poloviny VIII s maximem výskytu v VI. Samice napadají, jako u pe-
dešlého druhu, lovka, kon a skot.

Zempisné rozšíení: Evropský druh podobného rozšíení jako H.

micans, severn však zasahuje do Skandinávie až do Laponska, východn po

karpatském pohoí až do evropské ásti SSSR (Hoverla).

Výskyt v SSR: Po celém území, hlavn však v podhorských a horských oblastech.

322



4. Hybomitra aterrima (Meigen, 1820)

Obr. 129 D

Meigen, 1820, Syst. Beschr., 2: 33 (Tabanus) ; aterrima var. jacobi Bouvier, 1945, Mitt.

Schweiz, ent. Ges,, 19: 425 {Therioplectes) ; Chvála a kol., 1972: 186; Andersson, 1975, Ent.

scand., 6: 161—163; Olsufjev, 1977: 350.

Celý ern zbarvený a erné ochlupený druh, zadeek nkdy s naznaenými, stíbit
šedými stedovými trojúhelníky a úzkým postranním lemem pi zadních okrajích terg

(var. jacobi) . Tykadla a nohy erné, makadla ernohndá. Kídla s tmavou skvrnou pi bázi

žilky R4. Velikost 13— 16 mm.

Druh obývající pevážn horské a vysokohorské biotopy, o jeho vývoji ani bionomii neni

tém nic známo. Výskyt v VI a VIL

Zempisné rozšíení: Hory stední a jihozápadní Evropy. Druh známý ze španlských

a francouzských Pyrenejí, soustavy Alp a z erného lesa (Schwarzwald). Nkdy uvádný
výskyt v Karpatech nebyl oven a druh se nevyskytuje ani ve Skandinávii.

Výskyt v SSR: Dosud nezjištn, ale výskyt v horách ech (Šumava, Krušné hory,

Krkonoše) není vylouen.

5. Hybomitra caucasica (Enderlein, 1925)

Obr. 130 A

Enderlein, 1925, Mitt. zool. Mus. Berlin, 11: 358 {Therioplectes); tetricus Szilády, 1914,

Annls Mus. nat. hung., 12: 661 (Tabanus), nec Marten, 1883; Olsufjev, 1937: 172 (tetricus);

aterrimus auripilus f. palpalis Kröber, 1938: 172 (Sziladyniis) ; olsoufievi Philip, 1956, J. sanit.

Zool., 7: 230; olsujjevina Philip, 1961, Pacif. Insects, 3: 479; Chvála a kol., 1972: 188; Olsufjev,

1977: 370.

ern zbarvený a ern ochlupený druh s ernými tykadly a nohama, pipomínající druh

H. aterrima, se kterým byl asto zamován. Liší se svtlými žlutohndými makadly, která jsou

u ? pevážn svtle ochlupená, svtle ochlupeným obliejem a hndav zakouenými kídly

bez tmavé skvrny pi bázi žilky R4. Samec se navíc liší nezvtšenými facetami v hoejší ásti

oka. Velikost 1
3— 1 7 mm.

Podobn jako pedešlý je charakteristickým pedstavitelem horského a vysokohorského

pásma, o jeho vývoji a bionomii není tém nic známo, i když se jedná místy (nap. Kavkaz)

o hojný druh. Dosplci se vyskytují od VI do VIII. Larvu a kuklu popsal nedávno Terterjan

(1975).

Zempisné rozšíení: Horský druh mírného a teplého pásma Evropy známý od Py-

renejí pes Alpy, Karpaty až po Kavkaz.

Výskyt v SSR: Dosud nezjištn, ale vzhledem celkovému rozšíení by v horách, nap.

v Tatrách, neml chybt.
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3. skupina Hybomitra borealis

ernošedé nebo tmavohndé stedn velké druhy s tmavohndými makadly,

která jsou u ? velmi dlouhá a štíhlá. Spodní elní hrbolek velký a leskle erný,

zadní holen hndé. Skupina výlun severských druh holarktického roz-

šíení.

Obr. 130. A - Hybomitra caucasica, - . borealis, G - . kaurii, D - . arpadi. 1 - elo ?,

2 — tykadlo ?, 3 — tykadlo <?, 4 — makadlo ?, 5 - makadlo S-
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6. Hybomitra borealis (Fabricius, 1781)

Obr. 130 B, 131 A3, B3

Fabricius, 1781, Spec. Ins., 2: 457 {Tabanus) ; albo-maculatus Zetterstedt, 1838, Ins. Lapp.,

p. 516 {Tabanus) ; lapponicus Wahlberg, 1848, Öfvers. . Vet. Akad. Förh., 5: 199 {Tabanus);

Olsufjev, 1937: 134, 1977: 325 {lapponicus); Chvála a kol., 1972: 198.

Menší ernošedý druh, zadeek erný s nevýraznými šedými boními
skvrnami na 1.—5. tergu a nevýrazným lemem pi zadním okraji. 2. tergum

$ po stranách nkdy slab nahndlé, u (^ 2. a 3. tergum na bocích hndé.
Tykadla svtle hndá s erným stylem, makadla tmavohndá, štíhlá. elo ?
užší, index 1 : 3,5 —4, spodní elní hrbolek asto hndavý. Holen u obou
pohlaví alespo pi bázi hndé, oi ^ se zvtšenými a od spodní tetiny oka

zeteln oddlenými facetami v hoejší ásti. Velikost 10 — 13 mm.

Typický druh severské tajgy, avšak i zde jen zídka hojný. Larvu popsala

Soboleva (1971). V mírném pásmu Evropy jen ojedinle v nížinách na vlhkých

moálovitých a rašelinných biotopech od 2. poloviny V do VII. Samice na-

padají lovka, kon a skot.

Zempisné rozšíení: Severní oblasti Evropy a Asie od Dánska a Skan-

dinávie pes Kamatku až do Japonska, jižní hranice rozšíení v Evrop
probíhá Bavorskem, jihozápadní oblastí SSR a Bloruskou SSR.

Výskyt v SSR: Spíše vzácný druh, známý jen z nkolika lokalit j. Cech (Tebo,
Smržov, Veselí n. Luž.) a Moravy.

7. Hybomitra kaurii Chvála et Lyneborg, 1970

Obr. 130 C, 131 A4, B4

Chvála a Lyneborg, 1970: 546; borealis auct., nec Fabricius, 1781; Olsufjev, 1937: 137

{borealis), 1977: 318; Chvála a kol., 1972: 202.

Stedn velký ernohndý druh s tmavohndými až ernohndými štíhlými

makadly u obou pohlaví, zadeek leskle erný, 1. —3. tergum na bocích kašta-

nov hndé, široký tmavý stedový pruh je na 2. tergu rozdlen vysokým,
svtle šedým stedovým trojúhelníkem. Všechna terga s výrazným blavým
lemem pi zadním okraji. elo $ pomrn široké, index 1 : 3,5, s velkým,

leskle erným spodním elním hrbolkem. Tykadla hndá až tmav rezav
hndá, stylus erný, dorzální výstupek 3. i. velký. Stední holen a bazální

1/2 zadních holení hndé. Facety ^ v hoejších 2/3 oka nápadn velké a oste
oddlené od spodních malých facet. Velikost 13— 16 mm.
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Hojný druh severské tundry, v mírném pásmu Evropy jednotliv v rybni-

natých oblastech a na rašeliništích, astjší ve vyšších polohách, na horách

vystupuje až do výšky 2500 m. Od konce V do konce VII. Vývoj není znám,

samice napadají lovka a vyšší teplokrevné živoichy.

Zempisné rozšíení: Na severu široce rozšíený druh od Dánska

a Skandinávie až po Kamatku, na jihu po Altaj a s. Mongolsko a Cínu.

V Evrop západn od Belgie, jižn po Alpy.

Výskyt v SSR: Po celém území nehojn, astji v jihoeské rybniné pánvi, na Slo-

vensku v horách.

8. Hybomitra arpadi (Szilády, 1923)

Obr. 130 D, 131 A5, B5

Szilády, 1923, Biol. hung,, 1: 7 {Tabanus) ; gracilipalpis Hine, 1923, Can. Ent., 55: 143

(Tabanus); cristatus Curran, 1927, Can. Ent., 59: 81 {Tabanus); Olsufjev, 1937: 144, 1977:

332; Chvála a kol., 1972: 204.

Vtší druh, nejmén 1.— 3. zadekový lánek je na bocích rezav hndý.
Habituáln pipomíná druh H. lundbecki, avšak makadla hndá, hlavn u $

dlouhá a štíhlá, charakteristického tvaru skupiny H. borealis. 3. i. tykadel

u obou pohlaví s výjimkou vrcholu kaštanov hndý s nápadným dorzálním

výbžkem. Facety (J- v hoejších 2/3 oí jen slab zvtšené a neznateln od-

dlené od menších facet naspodu. Velikost 13,5— 18 mm.

Severský druh lesního pásma a tajgy, v mírném pásmu ídký na rašeliništích

a v pahorkatinách, vývojová stadia popsal Teskey (1969) a Ježek (1978a).

Od poloviny VI do konce VII, samice napadají lovka a vyšší teplokrevné

živoichy.

Zempisné rozšíení: Holarktický druh, známý ze severních oblastí

Evropy, Asie vetn Japonska a Ameriky. V Evrop probíhá jižní hranice

rozšíení Belgií, Bavorskem, j. echami a v evropské ásti SSSR Moskevskou

oblastí.

Výskyt v CSSR: Spíše vzácný druh, zjištný zatím jen v Cechách na nkolika lokalitách

Teboské pánve a na Šumav.

4. skupina Hybomitra decora

Svtle šedé nebo ernošedé druhy s dlouze svtle ochlupenýma oima, elní

trojúhelník matný a alespo po stranách ochlupený, elo $ široké, s velkým

lesklým spodním elním hrbolkem. Skupina jižních druh rozšíená ve Stedo-

moí a v j. Asii.
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9. Hybomitra pilosa (Loew, 1858)

Obr. 131 A6, BG, 132 A

Loew, 1858, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 8: 587 (Tabanus) ; lateralis Meigen, 1820, Syst.

Beschr., 2: 58 {Tabanus), nee Fourcroy, 1785; Chvála kol., 1972: 207.

Stedn velký, leskle erný druh, s výraznou svtle šedou kresbou zadeku,

složenou ze stedových trojúhelník a boních okrouhlých skvrn, 2. tergum

wjym

A4
A3

^^ c::^ c^ <o
B1 B2 B3

84

Obr. 131. Kopulaní ústrojí $. A — subgenitální ploška, — 9. a 10. tergum a cerky. 1
—

Hybomitra micans, 2 — H. auripila, 3 — H. borealis, 4 — H. kaurii, 5 — H. arpadi, 6 — H. pilosa,

7 — H. nigricornis, 8 — H. lurida.

na bocích tém celé šedé; 2. a 3. tergum á* na bocích kaštanov hnd zbarve-

né. Stední a zadní holen hndé. Tykadla tém celá erná, s nevýrazným

dorzálním výbžkem, štíhlá. elo $ široké, index okolo 1 : 2,5, spodní elní

hrbolek velký a leskle erný, elní trojúhelník po stranách svtle ochlupený.
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Makadla šedožlutá až11. Oi u oDou pohlaví dlouze svtle ochlupené,

u ^ všechny facety tém stejn velké. Velikost 13—16 mm.

Teplomilný druh, typický pro suché stepní vápencové a lesní biotopy.

Vývojová stadia nejsou doposud známa, ale druh se pravdpodobn vyvíjí

i na suchých biotopech daleko od vody. Od poátku V do poloviny VII,

hlavn však koncem V a poátkem VI, samice napadají lovka a vyšší tep-

lokrevné živoichy.

Zempisné rozšíení: Jihoevropský stedomoský druh, jehož severní

hranice rozšíení probíhá Lucemburskem, j. oblastmi NSR, Rakouskem a j.

Slovenskem. V evropské ásti SSSR nebyl zjištn.

Výskyt v SSR: Jižní druh, známý jen z teplých oblastí Slovenska, nejsevernji z Pováž-

kého Inovce, na jihu od Kováovských kopc až po Rožavsko, místy hojný.

5. skupina Hybomitra montana

Druhov velmi poetná skupina pevážn rezav hnd zbarvených druh
se svtle hndými až blavými a pomrn silnými makadly, elo ? tém
rovnobžné s vypuklým leskle erným spodním hrbolkem. 1. i. tykadel (J

krátce ochlupený. Skupina známá z celé holarktické oblasti.

10. Hybomitra nigricornis (Zetterstedt, 1842)

Obr. 131 A7, B7, 132

Zetterstedt, 1842, Dipt. Scand., 1: 112 {Tabanus) ; alpinus Zetterstedt, 1842, ibid., . 116

Tabanus); engadinensis Jaennicke, 1886, Berl. ent. Z., 10: 75 (Tabanus); altainus Szilády,

1926, Biol. hung., 1: 20 [Tabanus); Olsufjev, 1937: 183, 1977: 379; Chvála a kol., 1972:

209.

erný druh s nevýraznou šedavou kresbou na zadeku, 2. —3. (nebo i 4.)

tergum S na bocích hndé. Tykadla erná, jen 3. i. pi bázi slab nahndlý
a nápadn úzký. elo ? pomrn široké, index 1 : 3 —3,5, rovnobžné, elní

trojúhelník nápadn nízký a vypuklý; makadla $ bložlutá. Facety cJ v hoejších

2/3 oka nápadn zvtšené, ostrá hranice rozdlení však chybí. Stední a zadní

holen s výjimkou vrcholu hndé. Velikost 14 — 18 mm.

Horský severský druh, v sibiské oblasti hojný. Vývojová stadia nebyla

dosud popsána, byla však pozorována ovipozice na listy rákosu (Violovi

1968). V mírném pásmu Evropy ve vysokých horách hlavn v VII a VIII,

samice napadají lovka a vyšší teplokrevné živoichy.
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Zempisné rozšíení: Severopalearktický druh, známý od Skandinávie

východn po Kamatku a Sachalin, jižní hranice probíhá Kazachstánem,

Mongolském a sv. ínou. V Evrop zasahuje na jih do Alp a rumunských

východních Karpat.

Obr. 132. A - Hybomitra pilosa, - . nigrícomis, - . lurida, D - . nitidifrons confi.

formis. 1 - elo ?, 2 - tykadlo ?, 3 - tykadlo <J, 4 - makadlo ?, 5 - makadlocí, 6 - hlava

(J, elní poliled.
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Výskyt v SSR: Ovený výskyt je dispozici zatím jen z Krkonoš z nadmoské výšky

nad 1000 m, avšak pítomnost tohoto druhu lze pedpokládat i v dalších vysokohorských

oblastech, hlavn na Slovensku.

11. Hybomitra lurida (Fallen, 1817)

Obr. 131 A8, B8, 132

Fallen, 1817, Dipt. Suec, p. 5 {Tabanus) ; depressus Walker, 1848, List Dipt. Brit. Mus.,

1: 167 {Tabanus); hirticeps Loew, 1858, Wien. ent. Monatschr., 2: 105 {Tabanus); metabolus

McDunnough, 1922, Gan. Ent., 54: 239 {Tabanus); Olsufjev, 1937: 159, 1977: 352; Chvála

a kol., 1972: 211.

Menší, leskle ernohndý druh, 2. a 3. tergum s rezavohndou oválnou

boní skvrnou, menší šedavé skvrny patrné i na následujících tergách. elo
$ široké, index nanejvýše 1 : 3,5, elní trojúhelník nápadn vypuklý a celý leskle

erný až ernohndý. Makadla u obou pohlaví žlutavá, krátká a silná. Celní

trojúhelník cJ celý šed poprášený a oi se všemi facetami pibližn stejn vel-

kými. Tmavý stedový pruh na hbetní stran zadeku leskle erný a velmi

široký, u obou pohlaví zabírá nejmén 1/3 šíky 2. terga. Velikost 11,5—15

mm.

Typicky jarní druh, vyskytující se v mírném pásmu Evropy jen místy hojn
na vlhkých moálovitých a rašelinných biotopech, na severu druh lesní tundry

a tajgy. Vývojová stadia popsal Teskey (1969) pod jménem H. metabola.

Již od poloviny IV do 2. poloviny VI, hlavn však v V. Samice napadají

lovka a vyšší teplokrevné živoichy.

Zempisné rozšíení: Holarktický druh, rozšíený hlavn ve studeném

pásmu od Britských ostrov pes Sibi, Kamatku a Japonsko do Sev. Ameriky,

jižní hranice rozšíení dosahuje pibližn 40° s. š., v Evrop zasahuje do Francie,

Rakouska, s. Jugoslávie, Maarska a na Ukrajinu.

Výskyt v SSR: Po celém území spíše lokáln, na rašelinných biotopech jižních Cech

místy asn zjara hojný.

12. Hybomitra nitidifrons confiformis Chvála et Moucha, 1971

Obr. 132 D, 134 AI, Bl

Chvála a Moucha, 1971, Not. ent., 51: 111; confinis auct., nec Zetterstedt, 1838; conformis

Frey, 1917, Nat. Unt. Sarakgeb., 4: 681 {Tabanus), nec Walker, 1848; Olsufjev, 1937: 161

{confinis), 1977: 355; Chvála a kol., 1972: 213.

Robustnjší druh, lišící se od H. lurida více žlutohnd až zlatohnd zbar-

veným zadekem, tmavý stedový pruh je užší, u $ zabírá asi 1/4, u J nanejvýše
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1/5 šíky 2. terga. elní trojúhelník $ je leskle hndýjen ve stední ástici pi
vrcholu, spodní elní hrbolek vtšinou hndý, menší, zeteln vroubkován
a jen slab lesklý (tímto znakem se H. nitidifrons ásten vymyká skupin
H. montana). elo $ široké, index okolo 1 : 3,5, makadla svtle šedá až žluto-

hndá, ztlustlá. Podobn jako u druhu H. lnrida ^ s nerozlišenými facetami

a celým šed poprášeným elním trojúhelníkem. Velikost 14 — 18 mm.
Severský druh tajgy, který se vyskytuje v mírném pásmu Evropy jen oje-

dinle na vlhkých biotopech v rybninatých oblastech a v povodí velkých ek.
Larvu a kuklu popsal Ježek (1978a). Typický jarní druh, od poátku V do
VII, hlavn však koncem V a poátkem VI. Samice napadají lovka a vyšší

teplokrevné živoichy.

Zempisné rozšíení: Nominátní subspecie. H. n. nitidifrons Szil. obývá

východní ást palearktu od Sibie po Japonsko, jižn zasahuje do Mongolská

a sv. íny. H. n. confiformis]t známa z chladného pásma Evropy od Belgie pes
Skandinávii až po Ural, doposud známá jižní hranice rozšíení v Evrop
probíhá eskoslovenskem a s. Ukrajinou.

Výskyt v SSR: Po celém území dosti vzácný a spíše jen ojedinle se vyskytující druh,

známý i z jižních oblastí ech (Tebo), Moravy (Lednice) a Slovenska (Malacky, Latorica).

13. Hybomitra lundbecki Lyneborg, 1959

Obr. 133 A, 134 A2, B2

Lyneborg, 1959, Ent. Meddr, 29: 127; fulvicornis auct., nec Meigen, 1820 (Tabanus),

partim; Chvála a kol., 1972: 220; Olsufjev, 1977: 381.

Stedn velký druh, zadeek rezav hndý na bocích 1.— 3. nebo až 4.

lánku, tmavý stedový pruh zabírá nanejvýše 1/3 šíky 2. terga, u á" jen asi

jeho 1/5. 3. i. tykadel u obou pohlaví pomrn široký, s dobe patrným dor-

zálním výstupkem, pevážn rezav hndý; notopleurální hrbolky erné.

elo $ spíše širší a tém rovnobžné, index 1 : 3,5 —4, spodní elní hrbolek

okrouhlý a lesklý, zeteln vypuklý a hladký. Všechny facety á* pibližn
stejné velikosti. Velikost 13—17 mm.

Hojný druh v nížinách v zalesnných rybninatých oblastech, vystupuje

však i vysoko do hor. Larvy se vyvíjejí ve vlhké zemi u vod nebo pímo ve

vod mezi vodními rostlinami, larvu a kuklu popsali Chvála a Ježek (1969).

Jarní druh, vyskytující se výjimen již od konce IV do 2. poloviny VII,

hlavn však koncem V a v 1 . polovin VI. Samice bhem relativn krátké doby
výskytu napadají siln lovka a vyšší teplokrevné živoichy.
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Zempisné rozšíení: Druh známý prakticky z celé Evropy s výjimkou

Britských ostrov, Portugalska a Španlska, na severu proniká vysoko do

Laponska, východn je rozšíen pes Sibi až na Kamatku, do Mongolská

a sv. Cíny,

Výskyt v SSR: Po celém území hojný druh, zjara na vhodných biotopech asto

(í'';f A4

¥

^^
A5

Obr. 133. A — Hybomitra Imdbecki, — H. tropica, — . montana. 1 — elo $,2 — tykadlo

$,3 — tykadlo c?, 4 — makadlo $,5 — makadlo c?, 6 — hlava c?, elní pohled.

332



14. Hybomitra tropica (Linné, 1758)

Obr. 133 , 134 A3,

Linné, 1758, Syst. Nat., . 602 (Tabanus) ; montana auct., nec Meigen, 1820 (Tabanus),
parúm; fulvicornis auct., nec Meigen, 1820 {Tabanus), partim; tuxeni Lyneborg, 1959, Ent.
Meddr, 29: 133; bryanensis Leclercq et French, 1966, Bull. Annls. Soc. r. ent. Belg., 102:

265 — syn.n.; Chvála a kol., 1972: 222; Olsufjev, 1977: 384 {montana montana), partim.

Podobný pedešlému druhu H. lundbecki, ale v prmru vtší, zadeek
s více žlutohndými boními skvrnami na 1.—4. nebo až 5. lánku a celý

pevážn zlatožlut ochlupený. Notopleurální hrbolky svtle hndé. Tykadla
užší, 3. i. pevážn erný, jen v bazální polovin hndavý, s mén vyvinutým
dorzálním výstupkem. Velikost 15,5— 18 mm.

Druh obývající stejné biotopy jako pedešlý H. lundbecki, vystupuje i do hor,

avšak všude jen ojedinle; vyskytuje se o nco díve, s maximem výskytu ve

2. polovin V a poátkem VI. Larvu a kuklu popsali Chvála a Ježek (1969).

Samice napadají lovka, skot a kon. •

Zempisné rozšíení: Druh je znám prakticky z celé Evropy vetn
Britských ostrov a Španlska, jeho rozšíení v asijské ásti palearktu je však
zatím nejasné vzhledem bžné zámn s druhy H. lundbecki a H. montana.

Výskyt v SSR: Po celém území, nikde však hojn.

Taxonomická poznámka. H. bryanensis Lecl. et French byl popsán
z NSR (Hoch Franken) na základ jediné samice, holotypu, jehož redetermi-

nace nebyla doposud autory umožnna (viz Chvála a kol. 1972). Dr. J. Ježek
sbíral na Šumav jedince, které uril jako H. bryanensis a kteí ve všech zna-

cích odpovídali originálnímu popisu Leclercqa a Frenche. Na základ autorovy

pozdjší redeterminace tohoto materiálu je synonymika H. bryanensis Lecl. et

French = H. tropica (L.) jednoznaná.

15. Hybomitra montana (Meigen, 1820)

Obr. 133 C, 134 A4, B4

Meigen, 1820, Syst. Beschr., 2: 55 {Tabanus) ; fiaviceps Zetterstedt, 1842, Dipt. Scand.,

1:111 {Tabanus) ; montana auct., partim; Lyneborg, 1959, Ent. Meddr, 29: 139; Chvála a kol.,

1972: 224; Olsufjev, 1977: 384 {montana montana), partim.

Notopleurální hrbolky hndé jako u H. tropica, avšak celkov menší a tmavší

druh. Zadeek se žlutohndými boními skvrnami na 1. —3. nebo až 4. lánku,
tmavý stedový pruh široký, u $ zabírá nejmén 1/3 šíky 2. terga, ^ 1/5;

pevážn ern zbarvení jedinci jsou oznaováni jako var. fiaviceps. Tykadla
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prakticky celá erná, 3. i. úzký a jen u $ slab nahndlý pi bázi. elo $ jako

u pedešlých dvou druh s leskle erným vypuklým spodním hrbolkem,

Facety v hoejších 2/3 oí ^ zeteln zvtšené, avšak ne oste oddlené od spodní

tetiny s malými facetami. Velikost 12,5— 16 mm.

Na podobných biotopech jako pedešlé 2 druhy, ale spíše ve vyšších polohách,

rovnž doba vyskytuje delší, od poloviny V do konce VIII. V horách je astjší

tmavá forma. Vý\'oj a biologii druhu sledovala Soboleva (1974), samice na-

padají lovka a vyšší teplokrevné živoichy a byly zjištny jako penašei
anthraxu.

Zempisné rozšíení: Na širokém areálu v palearktické oblasti; celá

Evropa, od Britských ostrov a Španlska pes Sibi až po Kamatku, Sacha-

lin, Koreu a Japonsko. Hojný druh ve východních oblastech, hlavn na Sibii,

v Evrop vzácnjší. Není vylouena ani konspecifita se severoamerickým

druhem H. frontalis Walk.

Výskyt v SSR: Po celém území spíše vzácný druh, astji ve vyšších polohách.

6. skupina Hybomitra bimaculata

Druhov velmi poetná skupina, podobná pedešlé, zahrnuje rovnž re-

zavohnd zbarvené druhy, se svtlými, ale siln ztlustlými makadly. elo $

naspodu zúžené, spodní hrbolek malý a matný, 1. i. tykadel (J dlouze ochlupe-

ný. Skupina známá z celé holarktické oblasti.

16. Hybomitra muehifeldi (Brauer, 1880)

Obr. 116, 121 Al-Gl, 134 A5, B5, 135 A

Brauer, 1880, Denkschr. Akad. Wiss., Wien, 42 : 149 (Tabantis) ; solstitialis auct., nec Meigen,

1820, partim; tropicus auct., nec Linné, 1758, partim; Lyneborg, 1959, Ent. Meddr, 29: 119;

Chvála a kol., 1972: 228; Olsufjev, 1977: 366.

Rezavohnd zbarvený druh, elo ? úzké, index 1 : 5 —6, temeni rozšíené,

spodní elní hrbolek matný se zetelným vroubkováním. Rezavohndé
skvrny na 1.— 3. tergu, jen vzácn naznaené i na 4. tergu, tmavý stedový

pruh u ? široký, zabírá tém 1/3 šíky 2. terga, u ^ úzký, zabírá jeho 1/6 — 1/8.

Notopleurální hrbolky hndé nebo alespo nahndlé, bazální lánky tykadel

hndé se šedavým popraškem, u (J s dlouhými ernými chloupky. Facety S
v hoejší ásti oka zeteln zvtšené, ale ne oste oddlené od menších facet.

Samice se snadno odliší charakteristickým tvarem genitálií, úzkou subgenitální

ploškou a vysokými cerky (obr. 134 A5, B5). Velikost 13— 16,5 mm.
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Zejm nejhojnjší zástupce rodu ve stední Evrop, asto v masovém
výskytu na vlhkých biotopech v rybninatých oblastech po dlouhé období

od konce V do 2. poloviny VIII, s maximem výskytu v VI. Ve vyšších polohách

mén astý, na horách chybí. Larvu a kuklu popsali Chvála a Ježek (1969),

samice napadají lovka a vyšší teplokrevné živoichy.

Obr. 134. Kopulaní ústrojí ?. A — subgenitální ploška, — 9. a 10. tergum a cerky. 1 —
Hybomitra nitidifrons confiformis, 2 — H. lundbecki, 3 — H. tropica, 4 — H. montana, 5 — H. muehl-

i, 6 — H. bimaculata, 7 — H. distinguenda, 8 — H. ciureai.

Zempisné rozšíení: Palearktický druh, známý od Britských ostrov

až po ukotský poloostrov na východ, v Evrop od Skandinávie až po Stedo-

zemní moe na jihu, nejhojnji však v mírném pásmu.

Výskyt v SSR: Po celém území velmi hojný, s výjimkou horských oblastí.
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17. Hybomitra bimaculata (Macquart, 1826)

Obr. 128, 134, , 135

^BSÍ^;.:t1o'irrrÍL)T;JS ^'Zl ^J. Ent. Méda. 29, 94-. Chv^a a ..

1972: 231; Olsufjev, 1977: 368.

fe;y D4

...-..^™-|...^^
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Velmi podobný pedešlému H. muehlfeldi, ale celkov tmavji zbarvený
druh, obliej a tváe pevážn ern ochlupené, bazální lánky tykadel erno-
šedé a notopleurální hrbolky erné, jen výjimen slab nahndlé. elo $
širší, index 1 : 4,5 —5. Zadeek s výraznou rozšíenou ernou kresbou, u $
zabírá erný stedový pruh nejmén 1/3 šíky 2. terga, n ^ 1/5 až 1/4. Rezav
hndé skvrny na bocích zadeku asto se stíbitým nádechem, nkdy rezavé

skvrny jen na 2. tergu, nebo celý zadeek erný se šedavou kresbou (var.

bisignata). Genitálie ? obr. 134 A6, B6. Všechny facety c? pibližn stejn velké.

Velikost 13 -17 mm.

Na podobných biotopech jako H. muehlfeldi^ ale spíše jarní druh, vyskytující

se díve na jae a po kratší dobu, od poátku V do konce VII, s maximem
výskytu poátkem VI. Larvu a kuklu popsali Chvála aJežek (1969). Samice na-

padají lovka, kon a skot.

Zempisné rozšíení: Prakticky celá palearktická oblast od Britských

ostrov až po Kamatku a Japonsko, v Evrop po celém území vetn severních

a jižních oblastí.

Výskyt v CSSR: Všude hojný, s výjimkou horských oblastí.

18. Hybomitra distinguenda (Verrall, 1909)

Obr. 123 De, 134 A7, B7, 135 G

Verrall, 1909, Brit. Flies, 5: 371 (Tabanus) ; Olsufjev, 1937: 165, 1977: 360; Chvála a kol.,

1972:235.

Robustnjší druh oproti ostatním zástupcm skupiny H. bimaculata, rezav
hndé skvrny na 1.—4. tergu jsou jednobarevn zlatožlut ochlupené, 2. ter-

gum $ bez pímsi erných chloupk. Tmavý stedový pruh výrazn sametov
erný a oste oddlený od rezavého boního zbarvení, o nco užší, zabírá

1/4 až 1/5 šíky 2. terga u ? a nanejvýše 1/8 3. terga u ^. Notopleurální hrbolky

erné nebo hndé, elo $ užší, index 1 : 5 —6, bazální lánky tykadel tmavé.

Genitálie ? obr. 134 A7, B7. Facety ^ v hoejší ásti oí zeteln zvtšené,

ostrá hranice rozdlení však chybí. Velikost 14,5— 18 mm.

Na vlhkých bažinatých biotopech u vod v nížinách hlavn v lesních oblastech

místy hojný, astjší však ve vyšších polohách a oproti ostatním druhm této

skupiny vystupuje i vysoko do hor. Od 1. poloviny V jednotliv až do poloviny

VIII, s maximem výskytu koncem VI, nevyskytuje se však nikdy masov.
Vajíka byla sbírána na vegetaci u vod, larvu a kuklu popsal Ježek (1978a).

Samice napadají lovka a vyšší teplokrevné živoichy.

Zempisné rozšíení: Druh známý z celé Evropy a Asie vetn Japonska.

Výskyt v CSSR: Po celém území vetn horských oblastí astý a místy hojný druh.
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19. Hybomitra ciureai (Séguy, 1937)

Obr. 123 B2, C2, 134 A8, B8, 135 D

Séguy, 1937, Archs roum. Path. exp. Microbiol., 10: 207 {Sziladynus solstitialis var. Ciureai)
;

solstitalis auct., nec Meigen, 1820, partim; schineri Lyneborg, 1959, Ent. Meddr, 29: 109;

Chvála a kol., 1972: 237; Olsufjev, 1977: 363.

Od ostatních druh skupiny H. bimaculata se liší svtlejším žlutohndým
zbarvením, boní hndé skvrny na zadeku jsou pítomny na 1.—4. a asto

i 5. tergu, tmavý stedový pruh je u $ šedavý a nevýrazný, pomrn úzký,

zabírá nanejvýše 1/5 šíky 2. terga; u S erný a tém perušovaný, zabírá

asi 1/8 šíky 3. terga. Bazální lánky tykadel hndé, notopleurální hrbolky

žlutavé. elo $ spíše užší, index 1 : 4 —5,5, temeni zeteln rozšíené, spodní

hrbolek asto hndavý. Genitálie $ obr. 134 A8, B8. Facety (J v hoejších

2/3 oka nápadn zvtšené a oste oddlené od spodní ásti. Velikost 14 — 17 mm.

Velmi hojný druh v rybninatých oblastech a podél ek, všude na vlhkých

biotopech v nížinách hlavn v zalesnných oblastech, vystupuje však i do

vyšších poloh a do hor. Druh s dlouhým obdobím výskytu od poloviny V až

tém do poloviny IX, s maximem výskytu koncem VI a poátkem VII.

Larvu a kuklu popsali Chvála a Ježek (1969), samice napadají lovka a vyšší

teplokrevné živoichy, a byly zjištny jako penašei tularémie a anthraxu.

Zempisné rozšíení: Druh známý z celé Evropy od Španlska a Brit-

ských ostrov pes Skandinávii až do asijské ásti SSSR po eku Lenu a do

Mongolská, na jihu zasahuje do Turecka a Kazachstánu.

Výskyt v GSSR: Hojný druh po celém území, na vhodných biotopech asto v masovém

výskytu.

7. skupina Hybomitra erberi

Skupina rezav hndých druh s bložlutými kyvadélky, oi $ jen spoe

ochlupené s variabilním potem pásek, oi ^ hust ochlupené. Tykadla erná,

okový hrbolek nkdy s patrnými nefunkními oky. Pevážn jižní teplomilné

druhy asijského pvodu, rozšíené hlavn v asijské ásti palearktické oblasti

a v jižních ástech Evropy.

20. Hybomitra expollicata (Pandellé, 1883)

Obr. 136 A

Pandellé, 1883, Revue Ent., 2: 218 {Tabanus) ; nigrivitta Olsufjev, 1936, Parasitol. Sbor.

Zool. Inst., 6: 231 (Tabanus), 1937: 192, obr. 114; pseudoerberi Philip et Aitken, 1958, Mem.
Soc. ent. ital., 37: 88; Chvála a kol., 1972: 243; Olsufjev, 1977: 387.
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Tykadla celá erná, kyvadélka blavá. Rezav hndé až hndé boní skvrny jen na 1.— 3.

tergu, jsou rozdleny širokým erným stedovým pruhem, který u ? zabírá 1/3 až 1/4 šíky

2. terga a který je pi zadním okraji každého terga rozšíen a podéln rozdlen úzkým, svtle

šedým stedovým pruhem ; u c? svtlý stedový proužek vtšinou chybí a erný stedový pruh

zabírá mén než 1/4 šíky 2. terga. Oi ? nkdy s redukovanou hoejší a spodní páskou, u ^
jsou facety v hoejších 2/3 oka pibližn 2 X vtší než na spodní ásti. elo ? spíše užší, index

okolo 1 : 4,5, spodní hrbolek nelesklý. Sternální strana zadeku u obou pohlaví se širokým

tmavým stedovým pruhem na bazálních láncích. Velikost 12— 18 mm.

i;-;/
B4

/"1,1

Obr. 1 36. A — Hybomitra expollicata, — H. acuminata. 1 — elo ?, 2 — tykadlo ?, 3 — tykadlo

(?, 4 — makadlo $,5 — makadlo <?.

Druh vázaný svým výskytem hlavn na moská pobeží a na slaniska ve vnitrozemí, vys-

kytuje se spíše jen lokáln, ale na vhodných biotopech je velmi hojný od VI do VIII. Samice

napadají lovka a vyšší teplokrevné živoichy a jsou známy jako penašei biíkovce Trypano-

soma evansi, zpsobujícího onemocnní surra u zvíat. Kuklu popsal Raymond (1977), larva

byla nalezena v zemi ve behu jezera (Olsufjev 1937).

Zempisné rozšíeni: Evropa s výjimkou severských oblastí, na východ zasahuje pes
Sibi a stedoasijské republiky SSSR až do Mongolská, íny a oblasti Vladivostoku. V Evropé

jediný zástupce této skupiny, pronikající hluboko do Evropy, hlavn podél celého pobeží

od Ukrajinské SSR pes Francii, Velkou Británii až poj. Švédsko, izolovan i ve vnitrozemí

v Rakousku, Švýcarsku, NDR (Stassfurt) a ve stední oblasti evropské ásti SSSR.

Výskyt v SSR: Dosud nezjištn, ale jeho výskyt hlavn na slaniscích lze pedpoklá-

dat.

Ve východních oblastech státu není vylouen ani výskyt druhu Hybomitra morgani (Sur-

couf, 1912), který se liší od H. expollicata vtšími a svtlejšími rezav až ervenav i žluté

hndými boními skvrnami na 1.— 4. tergu, užším tmavým stedovým pruhem. U obou po-

hlaví je na 2. sternu uprosted tmavá izolovaná skvrna (viz Chvála a kol., 1972: 245, obr.

73).
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8. skupina Hybomitra acuminata

Rezav hndé druhy s blavými kyvadélky a nápadn zašpiatlým zade-

kem u obou pohlaví, apikální lánky zadeku jsou lateráln stlaené. Oi
hust ochlupené u obou pohlaví, temenní postokulární lem široký. Jihopale-

arktická skupina 4 druh azených nkdy do samostatného rodu i podrodu

Sipala End.

21. Hybomitra acuminata (Loew, 1858)

Obr. 136

Loew, 1858, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 8: 590 (Tabanus) ; Olsufjev, 1937: 194, 1977:

394; Chvála a kol., 1972: 253.

Svtle šedý druh menších rozmr, zadeek se žlutohndými boními

skvrnami na 1.—4. tergu a šedavým stedovým pruhem, zabírajícím nejvýše

1/4 šíky 2. a 3. terga. Konec zadeku je u obou pohlaví nápadn lateráln

zploštlý a dlouze zašpiatlý. Bazální sterna žlutohndá s nejasnými šedavými

stedovými skvrnami. 1. a 2. i. tykadel ernošedý, 3. i. erný s hndou
bází. elo $ pomrn úzké, index okolo 1 : 4,5, spodní hrbolek velký, slab

leskle erný. Kyvadélka bložlutá s hndavým vrcholem, tmavší u <J. Facety

v hoejších 2/3 oka (^ zeteln zvtšené, ostrá hranice rozdlení chybí. Velikost

13-15 mm.

Na stepních až polopouštních biotopech nejastji v oblasti velkých jezer

a na slaniscích, na vhodných biotopech velmi hojný od V do VIII. Larvy se

vyvíjejí v pd s velkou koncentrací soli (Sevenko 1961), vývojová stadia v^šak

nebyla dosud popsána. Samice napadají lovka a teplokrevné živoichy

vetn pták.

Zempisné rozšíení: Jihopalearktický druh, obývající teplé oblasti od

Francie pes stedoasijské republiky SSSR, Írán, Mongolsko a sv. ínu až po

oblast Vladivostoku. Severní hranice rozšíení druhu v Evrop leží v Rakousku,

SSR, Maarsku a v Moldavské a Ukrajinské SSR.

Výskyt v SSR: Velmi vzácný, zjištn zatím najedná lokalit u Prešova na východním

Slovensku.

5. rod Atylotus Osten-Sacken, 1876

Osten-Sacken, 1876, Mem. Boston Soc. Nat. Hist., 2: 425; Ochrops Szilády, 1915, Ent.

Mitt., 4: 93; Baikalia Surcouf, 1921, Gen. Ins., 175: 39; Dasystypia Enderlein, 1922, Mitt.

zool. Mus. Berlin, 10: 347; Abatylotus Philip, 1948, Bull. Soc. Fouad I. Ent., 32: 292.
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Typ rodu: Tabanus bicolor Wiedemann, 1821

Malé až stedn velké druhy, vtšinou jednobarevn šed, žlutav nebo

žlutohnd zbarvené, nanejvýše s nevýraznou kresbou na zadeku, tvoenou

tmavším ochlupením. Oi holé nebo ochlupené, u živých nebo rozvlhených

jedinc svtle žlutavé až zelenav šedé, hndé u suchých jedinc. Samice s 1

úzkou páskou nebo jejím zbytkem, facety S v hoejších 2/3 oka nápadn
zvtšené a oste oddlené od spodní ásti s malými facetami ; okový hrbolek

pítomný jen u cJ. elo $ s malými, vtšinou okrouhlými a málo patrnými

elními hrbolky. Kídla prsvitná, bez kresby, zadní holen bez ostruh.

Obr. 137. Atylotiis nisticiis — ovád selský, celkový pohled (del. K. Aravad).

Vývojová stadia rodu Atylotus]\1 známa zatím jen málo. Ze 7 nearktických

druh jsou larvy a kukly popsány u 5 druh (Teskey 1969), avšak z velkého

potu palearktických druh jsou vývojová stadia známa zatím jen u 4 druh
(Krivošeina a Yasakova 1973, Ježek 1977a, 1977b). Hlavní diagnostické znaky

larev a kukel jsou shodné s rodem Tabanus, zatím poznané larvy rodu Atylotus

se liší menším potem zub na kusadlech na spodní stran tsn ped vrcho-

lem. Odlišení kukel je vzhledem malému potu popsaných druh zatím

nejisté.

Rod pevážn holarktického a etiopského rozšíení, z celkového potu asi

60 známých druh jich 42 bylo zjištno v palearktické oblasti, z toho jen

12 v Evrop. V SSR bylo zjištno 6 druh, azených do 2 dobe odlišených

skupin druh.

341



KLÍ DRUH RODU ATTLOTUS
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1 . skupina Atylotus plebejus

Malé druhy, okolo 10 mm, jednobarevn šed až ernošed zbarvené,

oi hust, i když krátce ochlupené. Nevelká skupina druh severského pvodu.

1. Atylotus sublunaticornis (Zetterstedt, 1842)

Obr. 138 A

Zetterstedt, 1842, Dipt. Scand., 1 : 118 {Tabanus) ; plebejus auct., nec Fallen, 1817; vaillanti

Surcouf, 1921, Gen. Ins., 175: 39 {Baikalia) ; Olsufjev, 1937: 206 {plebejus), 1977: 303; Chvála

a kol., 1972:262.

Malý, tmav olivov šedý až ernošedý druh, zadeek cJ hndavý na bocích

1 . a 2. terga, u ? jen výjimen hndé zbarvení naznaeno. Oi hust jemn
ochlupené s 1 páskou, elo ? široké, index 1 : 2,3 —2,5, elní hrbolky siln re-

dukovány nebo chybjí. Temeno s adou dlouhých a nápadn vystupujících

erných chloupk. Koncový lánek makadel blavý se svtlými a ernými
chloupky, pomrn krátký a ztlustlý; u $ ztlustlý pi bázi a délka pesahuje

šíku asi 2,5 X, u S krátce oválný a sotva 1,5 X delší než široký. Velikost

8-11 mm.

Druh se vyvíjí v rašelinných pdách a pímo v rašeliníku, larvu a kuklu

popsal Ježek (1978c). Po celém území výskytu jen jednotliv, a je vázán svým

výskytem jen na nejbližší okolí rašeliniš, kde (í i $ sedají na kvty a vegetaci.

Od 1. poloviny VI do 2. poloviny VIII, ? velmi pravdpodobn není hemato-

fágní.

Zempisné rozšíení: Severopalearktický druh, známý od Evropy pes
Ural a Sibi, Bajkalskou a Jakutskou oblast až po Dálný Východ a ostrov

Sachalin. V Evrop z chladných oblastí vetn celé Skandinávie, jižní hranice

rozšíení probíhá s. Francií, Itálií, Rakouskem a s. Jugoslávií, chybí na Brit-

ských ostrovech.

Výskyt v GSSR: Vzácný druh na rašeliništích, zjištn zatím jen v jižních oblastech

ech na Mrtvém luhu a u Lenory na Šumav a u Albee (okr. Jindichv Hradec).

2. Atylotus plebejus (Fallen, 1817)

Obr. 138

Fallen, 1817, Dip. Suec, Tab. . 8 {Tabanus) ; plebeius auct.; aethereus Bigot, 1892, Mém.
Soc. zool. Fr., 5: 637 {Theríoplectes) ; plebejus var. calvus Szilády, 1915, Ent. Mitt., 4: 94 (7a-

banus); Olsufjev, 1937: 207 {aethereus), 1977: 301; Chvála a kol., 1972: 264.
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Zbarvením velikostí velmi podobný druhu A. sublunaticornis , elní páska $

je však užší, index 1 : 3 —3,3, a elní hrbolky vtšinou dobe zetelné, asto

zvtšené (vetn stedního hrbolku). Temeno jen s krátkými svtlými chloupky

u obou pohlaví, také koncový lánek makadel, i když stejn zbarvený a ochlu-

pený, je štíhlejší, u $ mén ztlustlý pi bázi a asi 3 X delší než široký, u ^ od-

lišného tvaru a asi 2 X delší. Celkov je A. plebejus svtlejší druh než A. sublu-

naticornis, vetn zbarvení noh, kyvadélek a žilek kídel. Velikost 9—12 mm.

Obr. 138. A — Atylotus sublunaticornis, — A. plebejus. 1 — elo $,2 — tykadlo 9, 3 — tykadlo

(?, 4 — makadlo $,5 — makadlo c?.

Vývoj probíhá v bahnité a moálovité zemi nejastji na okrajích rašeliniš,

na stejných biotopech se vyskytují i dosplci ; všude ídký až tém vzácný druh

v VII a VIII. Podobn jako u A. sublunaticornis samice zejm nesají krev.

Zempisné rozšíení: Podobného rozšíení jako pedešlý, na západ
je však znám i z Britských ostrov, východn od Uralu v sibiské oblasti až

po Amur se vyskytuje ssp. sibiricus Ols. Jižní hranice rozšíení v Evrop pro-

bíhá severnji, pes Bavorsko, Rakousko a SSR.

Výskyt v SSR: Dosud zjištn jen v jižních oblastech ech (Veselí n. Luž. a Jezerní

sla na Šumav) a na Morav (Hluboany, Ochoz, ídelov, Nové Msto na .).

2. skupina Atylotus rusticus

Vtší druhy, prmrná velikost okolo 15 mm, žlutohnd i šedav zbarvené,

avšak alespo bazální lánky zadeku více i mén žlutavé. Oi vtšinou tém
holé. Velmi poetná skupina druh jižního pvodu.

344



3. Atylotus latistriatus (Brauer, 1880)

Obr. 139 A

Brauer, 1880, Denkschr. Akad. Wiss., Wien, 42: 170 {Tabanus) ; nigrifacies Gobert, 1881,

Mém. Soc. linn. N. Fr., 1881 : 30 {Tabanus); Chvála a kol., 1972: 267; Olsufjev, 1977: 284.

Stedn velký druh, vtšinou pes 15 mm velký, s krátce ale hust ochlupený-

ma oima bez pásky. Oproti ostatním druhm této skupiny $ s pomrn
širokým elem, index 1 : 3 —3,5 ; elní hrbolky málo patrné, asto zcela chybjí.

Tykadla tém oranžov žlutá, makadla bložlutá, svtle ochlupená, u ? s pí-
msí erných chloupk. Nohy pevážn hndožluté vetn stehen, u velmi

tmavých jedinc alespo vrchol stehen žlutavý. Zadeek pevážn tmavošedý
s rezav hndou kresbou na bocích 1. —3. nebo až 4. terga; kresba zadeku pi-
pomíná rezavé druhy rodu Hybomitra skupiny montana a bimaculata, anebo druh
Tabanus tergestinus. Velikost 11—18 mm.

Pomrn málo známý druh, o jehož vývoji není nic známo, astjší výskyt

byl zjištn na moském pobeží, nap. erného moe. Všechny údaje se vztahují

na jižní Evropu, kde dosplci létají v VI a VII, $ jsou hematofágní, napadají

lovka, kon, skot a osly.

Zempisné rozšíení: astjší druh vj. ajz. Evrop, od Iberského polo-

ostrova pes Balkán a jižní oblasti evropské ásti SSSR až do stední Asie,

s. Afrika. V Evrop proniká podle atlantického pobeží do Anglie, ve stední

Evrop vzácn až do jižních oblastí NSR a SSR.

Výskyt v SSR: Velmi vzácný, zjištn zatím jen ve stedních echách u Dobíše
(leg. Pádr).

4. Atylotus fulvus (Meigen, 1820)

Obr. 139

Meigen, 1820, Syst. Beschr., 2 : 61 {Tabanus) ; bituberculatus Bigot, 1892, Mém. Soc. zool. Fr.,

5: 659; aurisquammatus Bigot, 1892, ibid., . &&; fulvus transcaucasicus Bogaev et Samedov,
1949, Izv. AN Aserb. SSR, 5: 68 {Tabanus); Olsufjev, 1937: 211, 1977: 285; Chvála a kol.,

1972: 270.

Stedn velký, tém jednobarevn žlutohnd až hndav zbarvený druh,

zadeek s nevýrazným širokým tmavším stedovým pruhem. Oi ? holé, nkdy
s 1 páskou, u S krátce šedav ochlupené, hlavn v ásti s velkými facetami.

Celo $ užší, index tém 1 : 4, elní hrbolky leskle erné, ale velmi malé, asto
sotva patrné. Tykadla žlutohndá, 3. i. $ velmi široký, u á*jen o málo užší. Hla-

va cJ nápadn velká, polokulovitá, zeteln širší než hru a asi poloviní délky

hrudi. Velikost 13— 16 mm.
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Druh vyskytující se na rzných typech biotop, astji v nížinách, ale i na

horách, místy na pastvinách hojný. Larvu a kuklu popsal Ježek (1977), kuklu

rovnž Raymond (1977). Od poátku VI do konce VIII, spíše letní druh,

samice napadají lovka, kon, skot a další teplokrevné živoichy.

D5
^^^^^""""

f D4

Obr. 139. A — Atylotus latistatus, — A.fulvus, G — . loewianus, D — A. rusticus. 1 — elo

9^ 2 — tykadlo ?, 3 — tykadlo <í, 4 — makadlo $, 5 — makadlo 3-
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Zempisné rozšíení: Druh známý z velkého areálu, z celé Evropy
vetn Skandinávie a Britských ostrov, na jihu zasahuje do s. Afriky a vý-

chodn v asijské ásti palearktu až do Zabajkalska a na ostrov Sachalin.

Výskyt v SSR: Po celém území rozšíený a místy dosti hojný druh, vystupuje i vysoko

do hor, nap. Vysoké Tatry.

5. Atylotus loewianus (Villeneuve, 1920)

Obr. 139

Villeneuve, 1920, Annls Soc. ent. Belg., 60: 65 (Ochrops) ; znojkoi Olsufjev, 1937: 212,

obr. 126 {Tabanus); Chvála a kol., 1972: 272; Olsufjev, 1977: 288.

Velmi podobný pedešlému druhu A. fulvus^ s nímž byl také po dlouhou

dobu zamován. Liší se více zlatožlutým zbarvením tla a spíše zlatovým

ochlupením zadeku, tmavý stedový pruh, je-li naznaen, jen úzký. Celo ?
stejné šíky, ale elní hrbolky vtší, leskle erné, okrouhlé nebo oválné a oba

tém stejn velké. Tykadla žlutavá, 3. i. nápadn užší u obou pohlaví,

dorzální výstupek jen slab vyvinutý. Hlavách podstatn menší než u A.fulvus^

asi stejné šíky jako hru, a jen mírn vypuklá, výška hlavy odpovídá sotva

1/3 délky hrudi; oi s delšími chloupky. Velikost 13,5— 16 mm.

Teplomilný druh lesních a stepních oblastí nížin, jen zídka vystupuje do
vyšších poloh, na horách chybí. V teplých oblastech místy hojný na pastvinách

na dobytku od 2. poloviny VI do poátku IX. Vývoj není znám, samice na-

padají lovka, kon a skot.

Zempisné rozšíení: Jihoevropský, stedomoský a ernomoský druh,

zasahující svým výskytem do s. Afriky, východn do Zakavkazska, Libanonu

a na Kypr. Severní hranice rozšíení v Evrop probíhá Belgií, jižní ástí NSR,
eskoslovenskem a na východ po Kavkaz. Výskyt v Ukrajinské SSR a v již-

ních ástech Polska lze pedpokládat.

Výskyt v SSR:V echách a na Morav vzácn, na Slovensku astjší, na jihu a hlavn
východ a severovýchod (Kováov, Domica, Vihorlat až Východn Beskydy) místy hojný.

6. Atylotus rusticus (Linné, 1767) — Ovád selský

Obr. 137, 139 D

Linné, 1767, Syst. Nat., Ed. 12, p. 100 {Tabanus) ; ruralis Zetterstedt, 1838, Ins. Lapp., p
517 {Tabanus); Olsufjev, 1937: 219, 1977: 293; Chvála a kol., 1972: 274.

Stedn velký šedavý druh, oi $ holé s 1 páskou, u ^ ochlupené, s delšími

chloupky v hoejší ásti oí. Temeno jen krátce svtle ochlupené, tykadla
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hndavá. Zadeek $ tmavošedý až olivov šedý, celý krátce svtle ochlupený,

tmavá kresba erných chloupk tvoí nkdy 2 podélné slab patrné proužky,

rozdlující zadeek na tetiny; 1. a 2. tergum nkdy slab nažloutlé na bocích.

Zadeek ^ svtleji šedý, 2. a 3. tergum vtšinou s velkými žlutými boními
skvrnami. Hlava cJ menší než u A. fulvus. Velikost 11 —16 mm.

Místy velmi hojný druh na vlhkých loukách a pastvinách, astji v nižších

polohách a v rybninatých oblastech, od poátku VI do poátku IX, s maxi-

mem výskytu koncem VII a v VIII, spíše pozdn letní druh. Samice asto na

kvtech spolu se samci, ale jsou hematofágní, napadají lovka a vyšší teplo-

krevné živoichy. Laboratorn byly zjištny jako penašei tularémie, anthraxu

a trypanosomóz. Vývojová stadia nebyla doposud popsána.

Zempisné rozšíení: Celá Evropa, s. Afrika, východn zasahuje na

Sibi ece Ob a do s. Kazachstánu. Výskyt dále na východ potebuje ovit
pro možnou zámnu s druhem A. miser (Szil.).

Výskyt v CSSR: Všude rozšíený a hojný druh, mén astý ve vyšších polohách, na ho-

rách chybí.

6. rod Therioplectes Zeller, 1842

Zcllcr, 1842, Isis, 2: 819; Brachysiomus Costa, 1857, Giambatt. Giorn. Napol., 22: 445;

Sziladya Enderlin, 1923, Dt. ent. Z., 1923: 545.

Typ rodu: Therioplectes tricolor Zeller, 1842

Nápadn peste, ern, blav a rezav ochlupené druhy, o velikosti nad

20 mm, habituáln pipomínající meláky. Oi krátce hust ochlupené bez

pásek, facety S nerozlišené. elní páska $ široká, index okolo 1 : 2,5, erné
elní hrbolky špatn rozlišitelné od základního tmavého zbarvení, velký spodní

hrbolek je spojen s úzkým stedním hrbolkem. Redukovaný okový hrbolek

pítomný jen u S- Celé tlo hust ern ochlupené, ásti hrudi a zadeku s cha-

rakteristickým blavým a rezavým ochlupením. Kídla ásten zakouená,

nohy silné, všechny holené nápadn ztlustlé a pevážn blav ochlupené.

Samci se zbarvením i ochlupením tém neliší od samic.

Vývojová stadia popsal teprve nedávno Terterjan (1977) u balkánsko-kav-

kazského druhu Therioplectes tricolor Zeller. Larvy jsou blavé až svtle žlutavé,

pln vzrostlé dosahují velikosti 40 mm. Anální lánek je prodloužený, délka

pesahuje šíku, po stranách a okolo análního otvoru s tmavou kresbou.

Apikální sipho je velmi malé a okrouhlé, sotva patrné, bez terminálního trnu.

1. —7. zadekový lánek se 4 páry pseudopodií, zetelné rýhování jen na bocích

hrudních a zadekových lánk, dorzální a ventrální strana hladká. Kusadla
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na spodní stran s 20—24 malými zoubky po celé délce kusadla. Kukla je

tmavohndá, pochva hlavy tmavá, velikost okolo 30 mm. Výbžky anální

ržice nevykazují nápadné rozdíly ve velikosti, nicmén dorzální výbžky jsou

nejkratší, laterální nejdelší. Znaky kukly druhu T. tricolor, uvedené Terterja-

nem (1977), neumožují pesnjší klíové odlišení od ostatních rod.

Druhov nepoetný a nápadn homonomní západopalearktický rod, pro-

nikající východn do stední Asie, celkem je známo jen 7 druh a nkolik dobe
odlišitelných zempisných ras. V Evrop byly zjištny 3 druhy stedomoského

pvodu, z nich pouze 1 proniká severn až do eskoslovenska.

1. Therioplectes gigas (Herbst, 1787)

Herbst, 1787, Naturg. Tier. Ins., 8: 12 (Tabanus) ; ignotus Rossi, 1790, Fauna Etrusca, 2:

320 [Tabanus); albipes Fabricius, 1794, Ent. Syst., 4: 364 {Tabanus); grcssus Thunberg, 1827,

Nova Acta R. Soc. Sei. Upsal., 9: 57 {Tabanus); Moucha a Chvála, 1958, Acta ent. Mus.

Nat. Pragae, 32: 579; Chvála a kol., 1972: 286, tab. 4a.

Nápadn velký, hust ochlupený druh ; celé mesonotum žlutošed až tém
rezavohnd ochlupené, zadeek ern ochlupený, pouze celé 1. tergum a 2.

tergum uprosted a pi zadním okraji se svtlými chloupky, poslední 2 až

3 terga s ervenavými chloupky. Obliej a tváe, podobn jako boky hrudi,

ern ochlupené. Tykadla erná. Velikost 20— 23 mm.

Xerotermní druh, astý na vápencových biotopech v teplých oblastech

na jae od poloviny V do 2. poloviny VI, výjimen až do poátku VII. Sa-

mice napadají kon a skot, na lovka neútoí, anebo alespo nedojde nikdy

sání.

Zempisné rozšíení: Jihoevropský druh, pronikající pes Francii až

do Belgie a Holandska, severní hranice rozšíení ve st. Evrop probíhá Švý-

carskem, Bavorskem, Rakouskem a eskoslovenskem. Nebyl zjištn v evropské

ásti SSSR.

Výskyt v SSR: Na j. Morav a Slovensku místy dosti hojný, v echách zatím zjištn

nebyl. Nejsevernjší výskyt v SSR a st. Evrop byl zjištn na Slovensku v Horních Dierach

na Malé Fate (1 1. VH. 1973 1 c?, leg. epelák).

7. rod Tabanus Linné, 1758

Linné, 1758, Syst. Nat., p. 601; Straba Enderlein, 1923, Dt. ent. Z., 1923: 545.

Typ rodu: Tabanus bovinus Linné, 1758

Stedn velké až velké druliy, vtšinou ernošed zbarvené, s charakteristic-

kou kresbou zadeku nebo s hndavými boními skvrnami. Oi holé nebo krát-
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ochlupené (skupina . quatuornotatiis) , s 1 —4 páskami nebo bez nich, okový
hrbolek chybí u obou pohlaví. Celo $ rzné šíky a tvaru, s nápadnými a cha-

rakteristicky utváenými elními hrbolky. Oi $ s rzn upravenými facetami.

Nohy nejsou ztlustlé, kídla irá nebojen slab zakouená, bez kresby, basicosta

ochlupená. Tykadla vtšinou s dobe vyvinutým dorzálnim výstupkem 3.

i., stylus 4lenný.

Larvy jsou blavé až bložluté, pln vyvinuté larvy vtšinou daleko pe-
sahují délku 20 mm a anální i. vtšinou s nápadnou tmavou kresbou, tvoe-

nou dorzolaterálními skvrnami. 1. —7. zadekový lánek se 4 páry pseudopodií,

koncové dýchací sipho je delší než 1/3 dlouhého análního lánku, u stedo-

evropských druh apikální osten sipha chybí. Ostatní hlavní rozlišovací

znaky vetn stavby ústního ústrojí jako u rodu Hybomitra. Kukly jsou tmavo-

hndé, od píbuzného rodu Hybomitra se liší stejným zbarvením pochev hlavy

a hrudi jako zadeku, a dorzální výbžky anální ržice jsou zpravidla zeteln
kratší než ventrální výbžky.

Druhov velmi poetný rod, rozšíený ve všech geografických oblastech.

Z celkového potu tém 1100 známých druh bylo v palearktické oblasti

doposud zjištno mén než 200 druh. 47 druh rodu Tabanus je známo
z Evropy, z nich 18 bylo zjištno i v CSSR a výskyt dalších nejmén 3 druh,
které jsou zde rovnž uvedeny, je možný. Pro snazší determinaci jsou všechny

druhy rozdleny do 5 velmi dobe morfologicky a ekologicky odlišitelných

skupin druh.

KLÍ DRUH RODU TABANUS

1 (42) Oi rozdleny elem — ?$.

2 (31) Menší až stedn velké druhy, dosahující jen výjimen velikosti 18 mm, oi s pás-

kami nebo bez nich.

3 (12) Oi ochlupené, vtšinou se 3 páskami (1. skupina T. quatuornotatus) .

4 (9) Zadeek erný se šedavou až stíbit šedou kresbou, složenou z oválných boních

skvrn a stedových trojúhelník.

5 (6) elní trojúhelník leskle erný, elo (obr. 140 AI) se 3 tém stejn velkými oddle-

nými ernými hrbolky 1.7". quatuornotatus (str. 354)

6 (5) elní trojúhelník celý šed poprášený, matný.

7 (8) elní hrbolky (obr. 140 Bl) oddlené, stední hrbolek velký, oválný. Oi se 3 pás-

kami 2. T. nemoralis (str. 356)

8 (7) Stední elní hrbolek (obr. 140 Cl) vetenovitý, spojený se spodním hrbolkem.

Oi s I , asto neúplnou páskou nebo bez pásek 3. 7". /);7 (str. 356)

9 (4) Zadeek olivov šedý, s kresbou tvoenou svtlými nebo ernými chloupky.

10 (11) elo (obr. 140 Dl) užší, index 1 : 5—5,5, makadla (obr. 140 D4) tup zakonená

a pokrytá svtlými a ernými chloupky. Kresba zadeku tvoena svtlými boními
skvrnami a stedovými trojúhelníky 4. 7". bifarius (str. 357)

11 (10) elo (obr. 140 El) širší, index 1 : 4, makadla (obr. 140 E4) zašpiatlá a jen svtic

ochlupená. Kresba zadeku tvoena tymi ern ochlupenými árkovitými skvrna-
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mi na každém tergu, tém splývajícími ve 4 podélné tmavé proužky

5. 7". tenuicornis (str. 358)

12 (3) Oi holé, jednotlivé chloupky nejsou patrné ješt pi zvtšeni 25 X.
1

3

(20) Stední elní hrbolek oválný nebo v podob píné skvrny, zcela oddlen od spod-
ního hrbolku (obr. 141 AI).

14 (17) Oi se 3 páskami, elní trojúhelník celý anebo alespo pi vrcholu lesklý. elo
užší, index 1 : 4—5,5, spodní hrbolek oddlen od elního trojúhelníku základním
šedým zbarvením (obr. 141 AI) (2. skupina T. glaucopis).

15 (16) Vtší druh, 15,5— 18 mm, elní trojúhelník celý leskle erný až ernohndý (obr.

141 AI) 6. . glaucopis (str. 358)

16 (15) Menší druh, 11— 14 mm, elní trojúhelník lesklý jen v hoejší polovin nebo pi
vrcholu (obr. 141 Bl) 7. r. exclusus (str. 360)

17 (14) Oi s 1 páskou nebo bez pásek, elní trojúhelník celý matn šedý. elo širší, index

1 : 2,5—4, spodní hrbolek naléhá celou spodní stranou na elní trojúhelník (obr.

141 Cl) (3. skupina T. cordiger).

18 (19) Oi bez pásek. elo (obr. 141 Cl) široké, index 1 : 2,5-3,3, stední hrbolek široký,

srdcovitého tvaru 8. 7".^^ (str. 361)

19 (18) Oi s 1 páskou. elo (obr. 141 Dl) užší, index 1 : 3,5-4, stední hrbolek oválný,

vyšší než široký 9.T.mifasciatus {^.6\)
20 (13) Stední elní hrbolek árkovítý nebo dlouze oválný, spojen se spodním hrbolkem

(obr. 143 AI). Oi s páskami nebo bez nich (4. skupina T. bromius).

21 (26) Oi bez pásek.

22 (23) elo (obr. 142 AI) široké, index 1 : 3, stední hrbolek protáhle vctenovitý až

oválný a pomrn široký. Vtší druh, 16— 18 mm 10. 7". énant (str. 362)

23 (22) elo užší, index nejmén 1 : 4, stední hrbolek velmi úzký, árkovitý i v podob
podlélné stední lišty. Celkov menší druhy.

24 (25) elo (obr. 142 Bl) spíše širší, index 1 : 4—5. Koncový i. makadel (obr. 142 B4)

pi bázi zeteln ztlustlý, šedožlutý až žlutavý a pevážn ern ochlupený. Za-

deek vtšinou s rezav hndými boními skvrnami na 1.-3. tergu, bazální sterna

rovnž hndavá 11.7". mikii (str. 363)

25 (24) elo (obr. 143 AI) velmi úzké, index 1 : 5-6. Koncový i. makadel (obr. 143 A4)

pi bázi jen mírn ztlustlý, blavý a pevážn svtle ochlupený. Zadeek vtšinou

ernošedý, bez rezavých boních skvrn, sterna ernošedá

12. 7". regularis (str. 364)

26 (21) Oi s páskami.

27 (30) Oi s 1 páskou, elo (obr. 143 Bl, Cl) spíše širší, index 1 : 4—4,5. Zadeek erný
se šedavou kresbou, nanejvýše 2. a 3. tergum po stranách nahndlé. Menší druhy,

10— 16 mm velké.

28 (29) Postokulámí temenní lem úzký a jen krátce svtle ochlupený. Zadeek na hbetní
stran s výraznou svtlou kresbou, oválné boní skvrny pomrn malé a asto na-

hndlé 13. T. bromius {str. 366)

29 (28) Postokulární temenní lem široký, blavý, s adou delších svtlých chloupk. Za-

deek erný s mén výraznou šedou kresbou, šedé boní skvrny velké, hlavn na
2. a 3. tergu 14. 7". macuHcornis (str. 366)

30 (27) Oi se 3 páskami, elo (obr. 143 Dl) velmi úzké, index 1 : 6. Zadeek s rezav
hndými boními skvrnami nejmén na 1.— 4. tergu. Vtší druh, 15— 18 mm

15. 7". tergestinus (str. 367)

31 (2) Velké druhy, velikost nejmén okolo 20 nun, oi bez pásek (5. skupina 7". bovinus).

32 (33) Stední a zadní holen erné, jen tsn pi bázi nkdy neznateln nahndlé. erný
druh s výraznou blavou kresbou na zadeku, tvoenou vysokými stedovými troj-
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(57) Celní trojúhelník více i mén leskle erný až ernohndý, alespo pi vrcholu.

Oi se 2 páskami (2. skupina 7". glaucopis).

(56) Vtší druh, pes 15 mm velký, elní trojúhelník celý leskle erný nebo erno-
hndý 6. 7". glaucopis (str. 358)

(55) Menší druh, velikost pod 14 mm. Celní trojúhelník lesklý jen pi vrcholu, asto jen

s náznakem lesklého zbarvení 7. T. exclusus (str. 360)

(54) Celní trojúhelník celý matn šedý. Oi s páskami i bez nich (3. a 4. skupina T.

cordiger a T. bromius).

(69) Facety v hoejších 2/3 až 3/4 oí nápadn zvtšené a oste oddlené od spodní ásti
s malými facetami.

(66) Temeno s adou dlouhých chloupk, vystupujících zeteln nad povrch oí.

(61) Oi bez pásek. Na oblieji pi bázi tykadel tmavá píná páska. Hlava nápadn
velká, polokulovitá, zeteln širší než hru 8. T. cordiger (str, 361)

(60) Oi s 1 páskou. Na oblieji pi bázi tykadel píná páska žlutavá, nebo chybí.

(63) Hlava malá, ne širší než hru, temeno s ernými a svtlými chloupky. Zadeek
na bocích pevážn hndožlutý, pouze stedový pruh tmavý

11. T.mikii (str. 363)

(62) Hlava nápadn velká, polokulovitá, zeteln širší než hrud. Zadeek pevážné
ernošedý, jen 2. nebo i 3. tergum na bocích hndavé.

(65) Vtší druh, 15— 16 mm. Temeno pevážn s ernými chloupky

10. r. briani (str. 362)

(64) Menší druh, 10— 14,5 mm. Temeno se svtlými chloupky

14, 7". maculicornis (str. 366)

(59) Temeno jen s krátkými jemnými chloupky, které nevystupují nad povrch oí.
Oi s 1 páskou.

(68) Hlava nápadn velká, polokulovitá, zeteln širší než hrud. Temeno se svtlými
chloupky 12, T, regularis (str. 364)

(67) Hlava menší, nanejvýše jen o málo širší než hrud. Temeno se svtlými až tmavými
chloupky 13. . bromius (str. 366)

(58) Všechny facety tém stejné velikosti, ostejší rozhraní spodní ásti oka s neznateln
menšími facetami chybí. Hlava pomrn malá, pibližn stejn široká jako hru.

(71) Oi s 1 páskou, temeno s dlouhými, pevážn ernými chloupky. Na oblieji pi
bázi tykadel tmavá píná páska. Menší, 14— 16 mm velký, pevážn ernošedý
druh 9. T. unifasciatus {stT. 2>Q\)

(70) Oi se 2 páskami, temeno s krátkými svtlými chloupky. Obliej bez tmavé pásky
pi bázi tykadel. Vtší druh, 15— 18 mm velký, zadeek s rezav hndými boními
skvrnami na 1.— 4. tergu \. T.tergestinus {str.S&l)

(43) Velké druhy okolo 20 mm, oi bez pásek (5. skupina T. bovinus).

(80) Facety v hoejších 2/3 až 3/4 oí nápadn zvtšené (nejmén 4X) a s výjimkou

druhu T. sudeticus oste oddlené od spodní ásti s malými facetami.

(75) Stední a zadní holen erné, nanejvýše tsn pi bázi slab nahndlé. Zadeek
erný se svtlou kresbou, pouze 2. tergum na bocích slab nahndlé

16, T.paradouxus {siT.Zbb)

(74) Stední a zadní holen hndé alespo v bazálni polovin. Nejmén I.— 3. tergum

na bocích hndé.

(77) Zadeek na bocích široce stíbit až rezav šedý, pouze stedový pruh tmavý;

svtlé stedové trojúhelníky chybjí 1 7. 7". spectabilis (str. 369)

(76) Svtlé boní skvrny na zadeku, jsou-li pítomné, nikdy vzájemn nesplývají;

svtlé stedové trojúhelníky vždy více i mén zetelné,

(79) Zadeek na hbetní stran se 3 adami svtlých skvrn, stedovými trojúhelníky
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boními oválnými skvrnami; 1.— 4. tergum hndavé. Velké facety oste oddlené
od malých. Menší druh, 17— 22 mm 18. 7". autumnalis (str. 369)

79 (78) Zadeek jen s adou svdých stedových trojúhelník, boní oválné skvrny chybjí;

bazální terga po stranách tmavé kaštanov hndá. Ostrá hranice rozdlení mezi

velkými a malými facetami chybí. Vtší druh, 20— 27 mm
20. r. sudeticus (str. 371)

80 (73) Všechny facety tém stejn velké, facety v hoejší ásti oka nanejvýše 2 X vtší než

na spodní ásti.

81 (82) Tykadla erná, terga na bocích rezav hndá. Sternální strana zadeku rezav hn-
dá a po stranách hust stíbit šed poprášená, pvodní rezavé zbarvení jen na
stedovém pruhu 19. 7". spodopterus (str. 371)

82 (81) Bazální i. tykadel a báze 3. i. hndé, terga na bocích svtle hndá až žlutohndá.

Sternální strana zadeku hndá až žlutohndá, tmavý stedový pruh tmavohndý
až erný 21. 7". bovinus (str. 372)

1. skupina Tabanus quatuomotatus

Skupina stedn velkých jižních xeroíilních druh, oi u obou pohlaví

ochlupené, u ? vtšinou se 3, u cJ se 2 páskami. Tvar elních hrbolk ?, až na

malé výjimky {T. rupium), jako u skupiny T. glaucopis.

1. Tabanus quatuomotatus Meigen, 1820

Obr. 123 G3, 140 A

Meigen, 1820, Syst. Beschr., 2: 51; quatuomotatus var. cherbottae Muschamp, 1939, Ento-

mologiss Rec. J. Var., 51: 54 {Atylotus) ; Olsufjev, 1937: 248, 1977: 206; Chvála a kol.,

1972: 301.

Stedn velký, leskle erný druh, zadeek se šedavou kresbou, složenou

z boních okrouhlých skvrn a stedových trojúhelník, které jsou asto pa-

trné jen na 1. —3. tergu. Oi hust svtle ochlupené, u $ se 3 páskami. elo $

širší, index 1 : 3 —4, se 3 tém stejn velkými izolovanými ernými skvrnami

a alespo v horní polovin leskle erným elním trojúhelníkem. 3. i. tykadel

krom stylu hndý, nebo celá tykadla erná (var. cherbottae). Hlava ^ malá,

stejné šíky jako hrud, oi s tém nerozlišenými facetami a 2 páskami na

spodní ásti. Kresba zadeku jako u $, ale boní skvrny mén výrazné a 2. ter-

gum na bocích nkdy slab tmavohndé. Velikost 12,5—15 mm.

Hojný druh, obývající spíše suché, asto vápencové biotopy, ale i v lesních

oblastech v nížinách, ve vyšších polohách idší, jen zídka vystupuje do hor-

ských údolí. asn jarní druh, jeden z prvních zástupc eledi, objevující se

již od poloviny IV do 1. poloviny VH s maximem výskytu v V a poátkem
VI. Larvy se vyvíjejí v zemi i na vysloven xerotermních biotopech, larvu

a kuklu popsal Ježek (1977). Samice napadají kon a skot, mén lovka,

samci létají asto jednotliv nad cestami, v lesních prsecích apod.
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Zempisné rozšíení: Stední a jižní pásmo Evropy, východn až ke
Kaspickému moi, s. Afrika. Severní hranice rozšíení v Evrop probíhá
Belgií, st. Polskem a Ukrajinou.

Výskyt v SSR: Po celém území na jae hojný druh, s výjimkou horských oblastí.

Obr. 140. A - Tabanus quatuornotatus, - . nemoralis, ~ T. rupium, D - T. bifariusE~ T. tenutcornis.
1 - elo ?, 2 - tykadlo ?, 3 - tykadlo <?, 4 - makadlo ?, 5 makadloc?.
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2. Tabanus nemoralis Meigen, 1820

Obr. 140

Meigen, 1820, Syst. Beschr., 2 : 50; nemoralis var. riificorn Surcouf, 1920, Bull. Soc. ent. Fr.,

19: 268; Chvála a kol., 1972: 303.

Podobný druhu T. quatuomotatus , ale v prmru menší a svtle šedá kresba na hbetní stran

zadeku vtšinou výraznjší. elní trojúhelník celý matn šedý, nelesklý, elo $ stejn široké,

ale spodní a stední hrbolek vtší, oproti tomu 3. hrbolek (tmavá skvrna) v hoejší ásti ela
mén výrazný. Tykadla celá erná, nebo se všemi pechody až po jedince se 3. i. rezav hn-
dým (var. riificornis). Hlava ^^ velká, širší než hru, facety v hoejší ásti jen asi 2X vtší než

naspodu. Zadeek se stejnou kresbou, ale 2. tergum (nkdy i 3.) na bocích široce žlutohndé.

Vehkost 10— 14 mm.

Stedomoský druhu, o jehož vývoji a bionomii není tém nic známo, dosplci se vyskytují

v j. Evrop od V do VIII, v teplých oblastech stední Evropy byl zjištn v VI. Samice napadají

skot a kon.

Zempisné rozšíení: Jižní druh známý od Portugalska východn po Sinajský polo-

ostrov, s. Afrika. Severn zasahuje do s. oblastí Itálie, Jugoslávie a do Švýcarska, v jz. Ev-

rop hojný.

Výskyt v SSR: Dosud nezjištn, i když náhodný nález není vylouen. Všechny do-

savadní údaje o výskytu tohoto druhu na území SSR jsou založeny na omylu, a údaj

Bouviera z Cech (viz Chvála 1964) i Gunárové (1976) ze Slovöiska, kde šlo o zámnu s dru-

hem Hybomitra tropica.

3. Tabanus rupium Brauer, 1880

Obr. 140

Brauer, 1880, Denkschr. Akad. Wiss. Wien, 42: 163; abazus Bigot, 1886, Annls Soc. ent

Fr., 10: 146; hadjinicolaoui Kröber, 1936, Acta Inst. Mus. zool. Univ. athen., 1: 39; Olsufjev,

1937: 269, 1977: 230; Chvála kol., 1972: 307.

Stedn velký erný druh, s nevýraznou šedou kresbou zadeku, boní šedé skvrny roz-

šíené na 2. tergu. Oi $ krátce hust svtle ochlupené, u c? s delšími žlutohndými chloupky.

Od všech druh skupiny T. quatuomotatus se snadno odliší štíhlým vetenovitým stedním

elním hrbolkem $, který je spojen se spodním hrbolkem, a oi u obou pohlaví jen s 1 páskou

nebo jejím zbytkem i zcela bez pásek. Dosti variabilní druh, nkdy i 2. tergum na bocích

hndavé, ale tykadla vtšinou celá erná a asto i holen celé erné. Koncový i. makadel ?

žlutošedý, pevážné ern ochlupený a v bazální polovin velmi ztlustlý. Velikost 12— 14,5

mm.

V jižní Evrop pomrn hojný druh, vyskytující se od VI do VIII, astji ve vyšších polo-

hách a na horách až do výšky pes 2000 m. Kuklu popsal Raymond (1977), Samice napadají

lovka, kon a skot.
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Zempisné rozšíení: Celá jižní Evropa od Španlska po Turecko, Kavkaz a Zakav-

kazské republiky SSSR, ve st. Evrop probíhá severní hranice rozšíení Švýcarskem, Ba-

vorskem a Rakouskem.

Výskyt v CSSR: Dosud nezjištn, ale jeho výskyt v horských oblastech, nap. na Šumavé,
je možný.

4. Tabanus bifarius Loew, 1858

Obr. 140 D

Loew, 1858, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 8: 595; rustica var. nigra Enderlein, 1925, Mitt.

zool. Mus. Berl., 11: 370 {Dasystypia) ; taurica EnderUen, 1932, Mitt. dt. ent. Ges., 3: 64

{Dasystypia); Olsufjev, 1937: 244, 1977: 202; Chvála a kol., 1972: 316.

ernošedý až olivov šedý druh, se svtle šedou nevýraznou kresbou za-

deku, tvoenou svtlým ochlupením a složenou ze stedových trojúhelník

a malých okrouhlých boních skvrn. Oi u obou pohlaví jen spoe svtle

ochlupené, u ? se 3 (velmi vzácn 2), u á" se 2 páskami. elo $ úzké, index

1 : 5 —5,5, spodní hrbolek hndý až žlutohndý, stední hrbolek erný. Ty-

kadla u obou pohlaví rezav hndá až žlutohndá, jen stylus 3. i. tmavý.

Koncový lánek makadel blavý, u (J až žlutošedý, pomrn štíhlý, se svtlými

a ernými chloupky. Hlava ^ širší než hru, avšak není vpedu vypuklá, horní

facety velké a oste oddlené od malých spodních. 2. a 3. tergum ^ na bocích

hndavé. Velikost 12— 17 mm.

Jižní teplomilný druh, obývající biotopy spíše stepního charakteru, od polo-

viny V do konce VII. Vývoj není znám, ale probíhá zejm i daleko od vody.

Samice napadají lovka, skot a kon, asto ale i na kvtech spolu se samci.

Zempisné rozšíení: Hojnýjihoevropský druh, velmi astý na ostrovech

Jaderského a Stedozemního moe, pronikající do s. Afriky a východn do

Zakavkazska a Íránu. Severní hranice rozšíení v Evrop probíhá Rakouskem

a Maarskem, odkud druh proniká uherskou nížinou až do eskoslovenska.

Výskyt v GSSR: Jihozápadní a jižní Slovensko, kde je na vhodných biotopech astý.

Landrock (1932) uvedl z Moravy omylem (viz Chvála 1964) další velmi

blízký druh této skupiny, T. lunatus Fabricius, 1794, který se od T. bifarius

liší tmavým spodním elním hrbolkem $, blavými a velmi silnými makadly

u obou pohlaví a žlutohndou kresbou zadeku na bocích 1. —4. terga; popis

viz Chvála a kol., 1972: 312, obr. 94. Jde o jihoevropský druh, jehož výskyt

v SSR se zdá nepravdpodobný.
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5. Tabanus tenuicornis (Enderlein, 1932)

Obr. 140 E

Enderlein, 1932, Mitt. dt. ent. Ges., 3: 63 {Dasystypia) ; Chvála a kol., 1972: 318.

Olivov šedým zbarvením a velikostí velmi podobný pedešlému druhu

T. bifarius, od nhož se jednoznan liší kresbou zadeku; taje tvoena jen

erným ochlupením, které vytváí 4 více i mén zetelné úzké podélné prouž-

ky na tergách, vnitní proužky jsou výraznjší. Celo ? širší, index okolo 1 : 4,

zbarvení hrbolk jako u T. bifarius. 3. i. tykadel zeteln štíhlejší a koncový

lánek makadel jen svtle ochlupený, u (^ nápadn zašpiatlý. Oi <J pomrné
hust svtle ochlupené (u ? jen ídce jako u obou pohlaví T. bifarius), velké

facety rovnž oste oddlené od malých. Kresba zadeku cJ jako u $, 1. a 2.

tergum na bocích šedé, bez hndého zbarvení. Velikost 12—16 mm.

Vývoj ani bionomie druhu není známa, vyskytuje se však na podobných

biotopech jako T. bifarius od VI do VIII, v SSR byl sbírán v VI a VII.

Zempisné rozšíení: Jihoevropský druh, zasahující východn na Kav-

kaz, ve st. Evrop byl zjištn v Rakousku, Maarsku a CSSR.

Výskyt v SSR: ídký druh, zjištn doposud jen na j. Morav (Hluboany, okres

Vyškov, leg. Landrock) na nkolika lokalitách j. a jz. Slovenska.

2. skupina Tabanus glaucopis

Stedn velké až vtší druhy, oi holé se 3 páskami u $, se 2 u cJ. Celo $

pomrn úzké, spodní hrbolek oddlen od elního trojúhelníku a stední hrbo-

lek, oválný a vyšší než široký, je široce oddlen od spodního hrbolku. Celní

trojúhelník více i mén leskle erný až hndý. S výjimkou T. glaucopis druhy

výlun jižního rozšíení.

6. Tabanus glaucopis Meigen, 1820

Obr. 141 A

Meigen, 1820, Syst. Beschr., 2: 48; cognatus Loew, 1858, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 8:

602; Olsufjev, 1937: 250, 1977: 208; Chvála a kol., 1972: 322.

Vtší druh s nápadn vypuklým, leskle erným až tmavohndým elním
trojúhelníkem, zadeek kaštanov hndý na 1.— 4. tergu a s výraznou svtle

šedou kresbou (nkdy až žlutohndou), složenou ze stedových trojúhelník,

oválných boních skvrn a lemu pi zadním okraji terg. Hndé zbarvení zade-

ku je dosti variabilní. Oi holé, ? se 3 páskami, (J se 2 páskami a oste oddlený-
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mi facetami v hoejší ásti oka. Celo ? pomérn úzké, index 1 : 4 -5 se 2 oddlenymi ernými hrbolky, spodní hrbolek nkdy tmavolindý. Tykadla hndá
3 cl. rezavé hndý až ernohndý. Kresbou se <J tém neliší od ?. Velikos1, — 1Ö mm.

Druh obývající rzné typy biotop, od stepních a lesostepních oblastí v ní-žmach az po hory, kde vystupuje do výšky kolem 1800 m. Letní druh s dlou-hou dobou výskytu - od poátku VI do 2. poloviny IX, s maximem výskytu

celo ?, 2 - tykadlo ?, 3 - tykadlo <J, 4 - makadlo 9, 5 - makadlo <í.
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v VII VIII. Vývoj ani vývojová stadia nejsou doposud známa, samice na-

padají vyšší teplokrevné živoichy, hlavn skot a kon, zídka lovka, a jsou

známy jako penašei biíkovce Trypanosoma theileri Laveran, pvodce trypano-

somiázy skotu.

Zempisné rozšíení: Euroasijský druh, známý tém z celé Evropy,

na severu mén astý, od Španlska a Britských ostrov až po Dálný Východ
a sv. Cínu, nebyl však zjištn v s. Africe.

Výskyt v SSR: Po celém území, v echách spíše jednothv, avšak dosti hojný na
Slovensku, kde vystupuje i do hor (nap. Tatry).

7. Tabanus exciusus Pandellé, 1883

Obr. 141

Pandellé, 1883, Revue ent., 2: 208; Chvála a kol., 1972: 330.

Menší štíhlý šedý druh, zadeek na hbetní stran vtšinou s výraznou kres-

bou svtlých stedových trojúhelník, boních oválných skvrn a se svtlým
lemem pi zadním okraji terg. 1. —3. nebo až 4. tergum na bocích u obou-
hlavi více i mén kaštanov hnd zbarvené, svtle šedá kresba u S mén vý-

razná. Oi holé, $ se 3 páskami, c? se 2 páskami. elní trojúhelník u obou pohla-

ví v hoejší polovin leskle erný až ernohndý, anebo alespo s lesklou skvr-

nou pi vrcholu. elo $ úzké, index 1 : 5 —5,5, spodní hrbolek leskle erný až

hndý, zeteln oddlený od elního trojúhelníku a od oválného stedního

hrbolku. Obliej a tváe blav šedé, na úrovni tykadel zetelná ernohndá
píná páska. Tykadla jednobarevn žlutohndá až rezav hndá, makadla

blavá i slab nažloutlá. Hlava S nápadn velká, širší než hru, facety v ho-

ejších 3/4 oka siln zvtšené a oste oddlené od spodní ásti s malými faceta-

mi. Velikost 11—14 mm.

Jižní teplomilný druh, o jehož vývoji a bionomii je jen málo známo. Dosplci

létají od konce V do VIII.

Zempisné rozšíení: Stedomoský druh, známý od Španlska v celé

j. Evrop pes Francii, Itálii, Jugoslávii, ecko a Bulharsko až do Turecka,

nejsevernjší výskyt v Evrop byl zjištn v Maarsku a SSR.

Výskyt v CSSR: Velmi vzácný v nejteplejších oblastech j. Slovenska, zatím jediný

nález u Kamenice n. Hronom (1 ? 7. VIII. 1973, leg. Miná).

3. skupina Tabanus cordiger

Menší až stedn velké šedavé druhy, oi holé, u druh mírného pásma

s 1 páskou i bez pásek. elní trojúhelník matný, elo $ široké, spodní hrbolek
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je velký naléhá celou spodní stranou na elní trojúhelník, stední hrbolek je

široce oddlen, velký a široký, Makadla blavá a velmi ztlustlá. Skupina druh
pevážn jižního rozšíení, poetná hlavn v jihovýchodních oblastech pale-

arktu.

8. Tabanus cordiger Meigen, 1820

Obr. 141

Meigen, 1820, Syst. Beschr., 2: \1 \ Olsufjev, 1937: 266, 1977: 225; Chvála a kol., 1972:

334.

Stedn velký ernošedý druh, zadeek na hbetní stran se šedou až žluto-

šedou kresbou, složenou ze stedových trojúhelník a šikmých boních ovál-

ných skvrn. Oi holé, bez pásek. elo ? široké, index 1 : 2,5 —3,3, tém
rovnobžné; spodní elní hrbolek velký, tvercovitý a leskle erný, dotýká se

jak okraj oí, tak elního trojúhelníku, stední hrbolek široce oddlený od

spodního, matn erný a vtšinou širší než dlouhý. Tykadla erná, makadla

blavá a nápadn ztlustlá. U obou pohlaví zetelná píná tmavá páska na

oblieji na úrovni tykadel. Hlava $ nápadn velká a vypuklá, mnohem širší

než hrud, velké facety v hoejších 3/4 oka oste oddlené od spodní ásti s ma-

lými facetami. Pinejmenším 2. tergum^J na bocích hndé. Velikost 12—17 mm.

Druh široce rozšíený v nížinách, vždy však spíše jen jednotliv, vystupuje

i do nižších poloh horských oblastí. Spíše letní druh s výskytem od 2. poloviny

V do poátku IX, bez výrazného maxima. Vývojová stadia popsal Marchand

(1920), samice napadají lovka a vyšší teplokrevné živoichy.

Zempisné rozšíení: Celá Evropa, na severu ídký druh; pes jižní

oblasti Skandinávie a Leningradskou oblast až po Ural, najihu od Kanárských

ostrov pes s. Afriku, Malou Asii do Íránu.

Výskyt v CSSR: Po celém území široce rozšíený, nikde však hojný.

9. Tabanus unifasciatus Loew, 1858

Obr. 141 D

Loew, 1858, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 8: 600; Olsufjev, 1937: 264, 1977: 223; Chvála

a kol., 1972:340.

Velikostí, zbarvením i kresbou zadeku velmi podobný pedešlému druhu
7". cordiger, rovnž hlavní diagnostické znaky jsou shodné. Liší se pítomností

1 pásky na oích u obou pohlaví, elo ? je užší, index 1 : 3,5 —4, smrem te-
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meni mírn rozšíené; stední hrbolek je protáhle oválný, vtšinou delší než

široký. Hlava (J nápadn menší, sotva širší než hru, ale hlavn mén vypuklá

a všechny facety jsou pibližn stejn velké. U <^ je 2. tergum na bocích asto

kaštanov hndé a stedové trojúhelníky málo výrazné i chybjí. Velikost

14—16 mm.

V mírném pásmu Evropy ídký druh v lesních oblastech vyšších poloh a pa-

horkatin v VI a VII, výskyt je však znám až do VIII. Larvy se vyvíjejí ve

vlhké zemi, samci jsou asto sbíráni v asných ranních hodinách na sluncem

ozáených pedmtech.

Zempisné rozšíení: Jihoevropský druh, známý od Portugalska pes

s. Kavkaz a Zakavkazsko až po Írán, s. Afrika, Malá Asie. Severní hranice

rozšíení v Evrop probíhá Rakouskem, eskoslovenskem, j. Ukrajinou a Kry-

mem.

Výskyt v GSSR: Zatím zjištn jen na nkolika lokalitách na v. Slovensku v Poloninských

Karpatech a na Vihorlatu, lokáln dosti hojný.

4. skupina Tabanus bromius

Vtšinou stedn velké druhy, zadeek na bocích asto hndý. Oi holé,

s páskami i bez nich, elní trojúhelník matný. Celo $ spíše úzké, spodní hrbo-

lek malý a úzce spojený s protáhlým až árkovítým stedním hrbolkem. Poet-

ná skupina druh pevážn široce rozšíených v celé palearktické oblasti.

10. Tabanus briani Leclercq, 1962

Obr. 142 A

Leclercq, 1962, Bull. Inst. agron. Stns. Rech. Gembloux, 3: 135; carpathicus Chvála, 1964:

381; Chvála a kol., 1972: 346; Leclercq, 1974, Bull. Ann. Soc. r. belge Ent., 110: 175 <J.

Vtší ernošedý druh, oi holé, u $ bez pásek. Zadeek s nevýraznou šedou

kresbou, složenou ze stedových trojúhelník a pomrn malých oválných

boních skvrn. Samice se liší od všech druh skupiny T. bromius širším stedním

elním hrbolkem a pítomností hndé píné pásky na oblieji pi bázi tykadel.

elo $ pro tuto skupinu druh neobvykle široké, index 1 : 3, rovnobžné, spod-

ní hrbolek vtšinou ve stední ásti hndavý. Tykadla erná, 3. i. s výjimkou

stylu hndý, makadla bložlutá a siln ztlustlá. Hlava S velká a polokulovitá,

širší než hru, temeno s dlouhými ernými chloupky s pímsí svtlých. Oi
s 1 páskou a siln zvtšenými facetami v hoejších 2/3 oka, píná páska u báze

tykadel nevýrazná, žlutavá. Velikost 15— 18 mm.
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Lesní druh, spíše ve vyšších polohách a pahorkatinách, o jehož vývoji není

zatím nic známo. Dosplci se vyskytují od poátku VI do poloviny VIII, samice

napadají lovka, kon a skot.

Zempisné rozšíení: Jihoevropský druh, známý zatím jen ze Španl-

ska, Francie, Itálie, Jugoslávie, Bulharska a Turecka, na severu pak izolovan

na Slovensku. Druh je bezesporu ve st. Evrop více rozšíený, avšak byl odli-

šen od píbuzných druh teprve nedávno.

Výskyt v SSR: Doposud znám jen z v. Slovenska z oblasti Východných Beskyd,

Poloninských Karpat a Vihorlatu, kde je na vhodných lesních biotopech astý, a z nižších

poloh Tater.

Obr. 142. A — Tabanus briani, — 7". mikii. 1 — elo ?, 2 — tykadlo 9, 3 — tykadlo <^, 4

makadlo $,5 — makadlo cj.

11. Tabanus mikii Brauer, 1880

Obr. 123 A, D5, 142

Brauer, 1880, Denkschr. Akad. Wiss. Wien, 42: 195; velutinus Kröber, 1936: 38; Olsufjev,

1937: 274, 1977: 233;' /^^ Olsufjev, 1937: 275; miki colchidicus Ohuijev, 1970, Entomol.

obzor., 49: 684; Chvála kol., 1972: 349.

Velikostí a hlavn charakteristickou šedou kresbou zadeku pipomíná druh

T. bromius, od nhož se liší hlavn nepítomností pásky na oích. Zbarvení za-

deku je velmi promnlivé, vtšinou oválné boní skvrny na 2. —4. tergu jsou

rezav hndé, nebo 1 . —4. tergum s výjimkou tmavého stedového pruhu je

rezav hndé, vetn odpovídající sternální ásti zadeku; nebo je zadeek
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celýjednobarevn ernošedý [velutinus Kröb., ssp. niger 01s.,ssp. colchidicus Ols.).

Rovnž zbarvení tykadel je velmi promnlivé, od tém celých hndých až

po erná, pouze s bází 3. i. hndavou. Hlava (^ malá, nepesahuje šíku hrudi,

facety v hoejších 2/3 oka nápadn zvtšené a oste oddlené od spodní ásti,

temeno s adou dlouhých erných a svtlých chloupk. Velikost 13—17 mm.

Charakteristický druh spíše nížinných biotop lesostepního a lesního charak-

teru, v horách vystupuje nejvýše do oblastí okolo 1000 m. Ve stední Evrop
nehojný druh, vyskytující se od konce V do poátku IX s maximem výskytu

v VII a 1. polovin VIII, ve východních ástech areálu rozšíení (Sibi) velmi

hojný. Larvu a kuklu popsal podrobn Ježek (1977), samice napadají lovka
a vyšší teplokrevné živoichy.

Zempisné rozšíení: Celá Evropa, v západních a severních oblastech

mén astý, na severu vystupuje doj. Švédska a Karélie, východn na Sibi

po eku Jenisej, Írán a stedoasijské republiky SSSR.

Výskyt v CSSR: Po celém území s výjimkou horských oblastí, vždy však spíše jen jed-

notlivé.

12. Tabanus regularis Jaennicke, 1866

Obr. 143 A

Jaennicke, 1866, Berl. ent. Z., 10: 85; regularis var. rufus Szilády, 1923, Biol. hung., 1: 20;

Olsufjev, 1937: 277, 1977: 238; Chvála a kol., 1972: 354.

Menší ernošedý druh, s oima bez pásek. Zadeek vtšinou úzký, s výraznou

šedavou kresbou, tvoenou vysokými stedovými trojúhelníky a rozšíenými

boními skvrnami, 2. a 3. tergum nkdy u $ po stranách hndavé (var. rufus),

u S vždy výrazn hndé. Od ostatních druh skupiny T. bromius s oima nanej-

výše s 1 páskou se výrazn liší velmi úzkým elem ?, index 1 : 5—6; spodní

hrbolek asto leskle hndý. Tykadla u obou pohlaví erná až tém celá hndá,
3. i. pomrn úzký, s málo vyvinutým dorzálním výstupkem. Hlava ^ ná-

padn velká a polokulovitá, mnohem širší než hru, oi s 1 páskou na hranici

mezi velkými a malými facetami; temeno jen s krátkými svtlými chloupky.

Velikost 12—15 mm.

V teplých oblastech tiVropy hojný druh v VII a VIII, o jeho vývoji však

není zatím nic známo. Samice napadají lovka a vyšší teplokrevné živoichy.

Zempisné rozšíení : Jižní Evropa od Portugalska pes Balkánský polo-

ostrov východn až doZakavkazska, Irán a Pední Asie,s. Afrika. Nejsevernjší
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nález v Evrop je z eskoslovenska, akoli druh nebyl doposud zjištn ani

v Rumunsku, ani v Maarsku; ovšem jeho snadná zámna s druhem T. bromius

je zejm bžná.

Výskyt v SSR: Velmi vzácný, zatím znám podle jediného nálezu na j. Slovensku

u Štúrova (leg. Pádr),

pí^f 'b4

Obr. 143. A — Tabantts regularis, — T. bromius, — T. maculicornis, D — T. tergestinus.

1 — elo ?, 2 — tykadlo ?, 3 — tykadlo (í, 4 — makadlo 9, 5 — makadlo <í.
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13. Tabanus bromius Linné, 1758 — Ovád bzuivý

Obr. 143

Linné, 1758, Syst. Nat., p. 602; bromius var. flavofemoratus Strobl, 1909, Verh. zool.-bot.

Ges. Wien, 59: 292; bromius var. nigricans Szilády, 1914, Annls Mus. nat. hung., 12: 668;

Olsufjev, 1937: 278, 1977: 239; Chvála a kol., 1972: 357.

Stedn velký ernošedý druh, oi holé, s 1 páskou u obou pohlaví. Zadeek
na hbetní stran s výraznou šedou až žlutošedou kresbou, složenou z vysokých

stedových trojúhelník a oválných boních skvrn, na 2. a 3. tergu jsou boní
skvrny nkdy hndavé, jen výjimen jsou celá terga po stranách slab nahnd-
lá. Tykadla ernohndá, bazální lánky a báze 3. i. vtšinou tmavohndá.
Celo $ pomrn úzké, index 1 : 4—4,5, spodní hrbolek erný. Postokulární

temenní lem úzký, s krátkými svtlými chloupky. Hlava (J malá, asi tak široká

jako hru, facety v hoejších 2/3 oka nápadn zvtšené a oste oddlené od

spodní ásti, temeno jen krátce hndav ochlupené. Zadeek á* vtšinou nejmé-

n na bocích 2. a 3. terga hndý. Velikost 11—16 mm.

Jeden z nejhojnjších zástupc eledi, vyskytující se asto na vhodných bio-

topech masov, obývá však nejrznjší typy biotop od nížin až po hory, po

dlouhou dobu výskytu od konce V do poloviny IX, s maximem výskytu v let-

ních msících v VII a VIIL Larvy nejastji ve vlhké zemi na okrajích vod,

vývojová stadia byla známa již i starším autorm, podrobný popis larvy a kukly

uvádí Ježek (1978c). Samice intenzívn napadají lovka a vyšší teplokrevné

živoichy a jsou známy jako penašei tularémie, anthraxu a trypanosomóz ko-

ní a velbloud.

Zempisné rozšíení: Celá Evropa vetn Laponska na severu, s. Afrika,

východn zasahuje na Sibi ece Ob, do Kazachstánu a Stední Asie.

Výskyt v SSR: Po celém území hojný druh, vetn horských oblasti, misty velmi

hojný.

14. Tabanus maculicornis Zetterstedt, 1842

Obr. 143

Zetterstedt, 1842, Dipt. Scand., 1 : 117; nigricans Egger, 1859, Verh. zool.-bot. Ges. Wien,

9: 392; Olsufjev, 1937: 271, 1977: 230; Chvála a kol., 1972: 360.

Velmi podobný pedešlému druhu T. bromius, ale v prmru menší a celkov

tmavji zbarvený. Zadeek ernošedý s nevýraznou šedou kresbou, oválné

boní skvrny na 2. a 3. tergu jsou vždy šedé, vtší, a neoste ohraniené. Tykad-

la jednobarevn hndá, celkov svtlejší než u T. bromius, a oní páska je tmavší
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širší. Celo ? jako u T. bromius, ale postokulární temenní lem nápadn široký,

blavý a pokrytý delšími svtlými chloupky. Samec se dobe odliší zvtšenou

polokulovitou hlavou, která je zeteln širší než hru, a adou dlouhých svt-

lých chloupk na temeni ; facety v hoejších 3/4 oka nápadn zvtšené a oste

oddlené od spodní ásti s malými facetami. Velikost 10—14,5 mm.

Podobn jako T. bromius na rozmanitých biotopech od nížin až do hor, velmi

hojný spíše v nížinách na vlhkých biotopech v rybninatých oblastech, od konce

V do konce VIII, s maximem výskytu koncem VI a v VII. Larvy se vyvíjejí

v zemi, vývojová stadia byla známa již starším autorm, úplný a podrobný

popis larvy a kukly uvádí Ježek (1978c). Samice napadají lovka a vyšší

teplokrevné živoichy.

Zempisné rozšíení: Celá Evropa vetn severských oblastí, na Sibii

až po Bajkalské jezero, jižn zasahuje do Zakavkazska a s. Kazachstánu. Nebyl

však zjištn v s. Africe.

Výskyt v SSR: Po celém území, místy velmi hojný.

15. Tabanus tergestinus Egger, 1859

Obr. 143 D

Egger, 1859, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 9: 391; Olsufjev, 1937: 283, 1977: 246; Chvála

akci., 1972: 362.

Vtší druh, oi holé, se 3 páskami u $ a 2 páskami u ^. Zadeek u obou pohla-

ví široce rezav hndý na bocích 1 . —4. terga, tmavý stedový pruh s vysokými

šedými stedovými trojúhelníky, a boky terg s okrouhlými šedavými skvrnami,

které jsou na hndém podklad 1. —4. terga naznaené jen svtlejším zbarve-

ním. Sternální strana zadeku s výjimkou koncových lánk pevážn hndá
až rezav hndá. Celo ? velmi úzké, index 1 : 6, spodní hrbolek ernohndý,
stední erný a árkovitého tvaru, typického pro skupinu T. bromius. Tykadla

rezav hndá, pouze stylus 3. i. tém erný. Hlava (^ malá, nepesahuje šíku

hrudi, facety v hoejších 2/3 oí jen slab zvtšené, ostrá hranice rozdlení

chybí. Velikost 15— 18 mm.

Teplomilný jižní druh, na jihu Evropy velmi hojný, v mírném pásmu Evro-

py v teplých oblastech od 2. poloviny V do poátku IX s maximem výskytu

v VI a VII. Vývoj ani vývojová stadia nejsou zatím známa, samice napadají

skot a kon, jen zídka lovka.

Zempisné rozšíení: Celá jižní Evropa, východn pes Ukrajinu a Kav-

kaz do zakavkazských republik SSSR. Severní hranice rozšíení ve st. Evrop
probíhá Bavorskem, eskoslovenskem a Ukrajinou.
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Výskyt v SSR: Stepní oblasti a pastviny j, Moravy a Slovenska, v jižních oblastech

Slovenska místy velmi hojný, severn vystupuje do Povážského Inovce, Slovenského Rudo-
hoí a horských dolin Tater. V echách nebyl zatím zjištn, pvod jediné $ v Národním
muzeu v Praze s lokalitou ,,Žalý" v Krkonoších (leg. Vimmer) je nejistý.

5. skupina Tabanus bovinus

Velké druhy, okolo 20 mm, zadeek na bocích vtšinou hnd až rezavo-

hnd zbarvený. Oi holé, bez pásek. Celo $ spíše úzké se stedním hrbolkem

árkovitým, spojeným se spodním hrbolkem jako u skupiny T. bromius. Skupina

velkých, výlun boofilních druh, rozšíená v celé palearktické oblasti.

16. Tabanus paradoxus Jaennicke, 1866

Obr. 144 A

Jaennicke, 1866, Berl. ent. Z., 10: 83; paradoxus var. macedonicus Kröber, 1936, Acta Inst.

Mus. zool. Univ. athen., 1: 35; Chvála kol., 1972: 366.

Velký erný druh, oi holé, bez pásek. Zadeek erný, terga se stíbit šedý-

mi rovnostrannými stedovými trojúhelníky, které dosahují sotva do Jloviny
výšky terga, a úzkým stíbitým lemem pi zadním okraji na bocích každého

terga. Sternální strana zadeku s erným stedovým pruhem a stíbit-
šenými boky. Tykadla hndoerná, makadla tmavohndá, šed Jprášená
a krátce ern ochlupená. Od ostatních druh skupiny T. bovinus, a speciáln

od T. autumnalis, se liší ernýma nohama, kresbou zadeku a nápadn vysokými

nadtykadlovými oblouky (obr. 144 AI), které zabírají tém celou spodní-
lovinu elního trojúhelníku. Celo $ pomrn úzké, index 1 : 5. Hlava á^ nápad-

n velká, polokulovitá, velké facety v hoejších 2/3 oka oste oddlené od spodní

ásti s malými facetami. Velikost 18—21 mm.

Jižní druh, vyskytující se na suchých stepních biotopech a na pastvinách,

v mírném pásmu Evropy spíše v pahorkatinách v VIII a poátkem IX. Jediný

evropský druh s výlun veerní aktivitou. Samice jsou boofilní, na lovku ne-

sají, i když na nj útoí. Létají tsn nad zemí až po západu slunce za soumra-

ku. Vývoj ani vývojová stadia nejsou známa.

Zempisné rozšíení: Jižní ajihozápadní Evropa od Španlska po ecko,
východnji nebyl zjištn. Severní hranice rozšíení probíhá st. Evropu, nej-

severnji byl zjištn v Polsku (Slezsko, okolí msta Zabrze).

Výskyt v SSR: Doposud znám jen z jz. Slovenska, kde byl opakovan sbírán na Ko-
váovských kopcích.
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17. Tabanus spectabilís Loew, 1858

Obr. 144

Loew, 1858, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 8: 605; Olsufjev, 1937: 294, 1977: 272; Chvála

a kol., 1972: 370.

Oi holé, bez pásek ; zadeek na hbetní stran na bocích široce stíbit, ržov až ervena-

v šedý, stedový pruh erný bez svtlých stedových trojúhelník. Boní kresba zadeku
vznikla splynutím velkých boních skvrn, které jsou ješt patrné na koncových láncích.

elo 9 širší, index 1 : 3,5— 4, nadtykadlové oblouky úzké. Tykadla žlutohndá na bazálnich

láncích, 3. i. hndý s erným stylem nebo celý erný. Makadla ? bložlutá, koncový i.

pi bázi ztlustlý a alespo v bazální polovin jen svtle ochlupený; makadla ^ šedá až svtle

hndá. Hlava r? jen o málo širší než hru, facety v hoejších 2/3 oí siln zvtšené a oste

oddlené od spodní ásti, s malými facetami. Velikost 16— 21 mm.

Jižní teplomilný druh, obývající biotopy stepního charakteru, velmi asto i ve vyšších

polohách, od VI do VIII. Larvu a kuklu popsal teprve nedávno Terterjan (1974). Výskyt

všude spíše jen ojedinlý, samice napadají kon, osly a skot.

Zempisné rozšíení: Jižní Evropa, s. Afrika, východn pes Turecko a Kavkaz až do

stedoasijských republik SSSR, Íránu a Afganistánu. Severní hranice rozšíení v Evrop pro-

bíhá Maarskem a jz. Ukrajinou.

Výskyt v SSR: Doposud nezjištn, ale v nejteplejších oblastech Slovenska je možný

18. Tabanus autumnalis Linné, 1761 — Ovád letní

Obr. 144

Linné, 1761, Fauna Suec, p. 462; brunnescens Szilády, 1914, Annls Mus. nat. hung., 12:

671 (ssp.); Olsufjev, 1937: 295, 1977: 274; Chvála a kol., 1972: 374.

Velký ernošedý druh s výraznou kresbou na zadeku, tvoenou vysokými

šedými stedovými trojúhelníky a šikmými, tém oválnými šedými boními
skvrnami na každém tergu. Zadeek á* se stejnou kresbou, avšak 1. —3. nebo až

4. tergum na bocích hndé, boní tém stíbité skvrny jsou však na hndém
podklad vždy dobe patrné. elo ? užší, index 1 : 4—5, tykadla pevážn
erná. Spolu s druhem T. paradoxus jediný stedoevropský pedstavitel skupiny

T. bovinus s ernošedým zbarvením $, liší se však pítomností oválných svtlých

boních skvrn, hndými holenmi, úzkými nadtykadlovými oblouky, které

zabírají sotva spodní 1/4 elního trojúhelníku, a bla\ými makadly, která jsou

pi bázi ztlustlá a pevážn svtle oclilupená. Hlava S sotva širší než hru,
facety v hoejších 2/3 oka velké a oste oddlené od spodní ásti s malými face-

tami. Velikost 17—22 mm.

V lužinách a pahorkatinách hojný druh, vystupující jen zídka do podhí
a horských dolin, od poloviny V do VII s maximem výskytu v VI, jednotliv
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imeíné 2. generaci. Larvy íasto ve
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Obr. 144
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í7w,
- r. autumnalis, D - . spodoptems.

- elo ?, 2 - tykadlo ?, 3 - tykadlo <?, 4 - makadio v, J
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Zempisné rozšíení: Celá Evropa vetn severských oblastí, s. Afrika,

na východ pes Sibi až po Chabarovsk, jižn do stedoasijských republik

SSSR, Iráku a Iránu.

Výskyt v SSR: Po celém území dosti hojný, nikde však velmi poetný, na horách

chybí.

19. Tabanus spodopterus Meigen, 1820

Obr. 144 D

Meigen, 1820, Syst. Beschr., 2: 46; Olsufjev, 1937: 311, 1977: 262; Olsijev a kol.,

1967, Acta Soc. ent. echoslov., 64: 304; Chvála a kol., 1972: 379.

Velký, rezav hndý druh, oi holé, bez pásek. Tykadla celá erná vetn
bazálních lánk, 3. i. pomrn úzký. Makadla žlutošedá až šedavá, ern
ochlupená. elo ? úzké, index okolo 1 : 5, nadtykadlové oblouky úzké. 1. —3.

nebo až 4. tergum na bocích rezav hndé a krátce ern ochlupené, úzký er-

ný stedový pruh s výraznými, tém blavými rovnostrannými stedovými

trojúhelníky. Sternální strana zadeku tém jednobarevn rezavá, boky stí-

bit poprášené a svtle ochlupené, široký stedový pruh, zabírající asi 1/3

šíky sterna, rezavý a krátce ern ochlupený. Hlava (^ pomrn malá, nanejvý-

še stejn široká jako hru, všechny facety pibližn stejné velikosti. Velikost

17 -23 mm.

Teplomilný druh stepních oblastí a pastvin, astý i ve vyšších polohách, vy-

stupuje i do hor; nap. na Malé Fate byl sbírán ve výšce 1350 m, v Bulharsku

v pohoí Rila okolo 2000 m. Od konce V do 2. poloviny VIII s maximem vý-

skytu v VIL Vývoj ani vývojová stadia nejsou známa. Samice jsou booíilní,

napadají vtší teplokrevné živoichy, ne lovka.

Zempisné rozšíení: Jižní a stední ásti Evropy. Nominátní forma je

známa ze stedního pásma Evropy, severn z obou nmeckých stát a z Polska,

na jihu z Jugoslávie a pes západní horské oblasti Bulharska a Rumunska až

do Moldavské SSR. Z Iberského poloostrova je známa ssp. ibericus Ols., Meh. et

Chv., a z ernomoské oblasti a Turecka ssp. ponticus Ols., Meh. et Chv.

Výskyt v SSR: Po celém území státu, ale jen místy v teplých oblastech j. a st. Slo-

venska hojnjší druh.

20. Tabanus sudeticus Zeller, 1842 — Ovád velký

Obr. 145 A

Zeller, 1842, Isis, 2: 815; sudeticus var. perplexus Verrall, 1909, Brit. Flies, 5. 399; venalli

Oldroyd, 1939, in Edwards, Oldroyd a Smart, 1939, Brit. Blood-sucking Flies, . 103; Okufjev,

1937: 307, 1977: 259; Chvála a kol., 1972: 385.
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Velký, robustní druh, nejvtší zástupce eledi ve stední Evrop. Zadeek
tmav kaštanov hndý až ernohndý, terga se žlutošedými až svtle šedými

malými stedovými trojúhelníky a širokým žlutavým lemem pi zadním okraji,

ve stední ásti terg je lem perušen. Sternální strana zadeku velmi tmavá,

temnjší stedový pruh sotva patrný, ale všechna sterna s výrazným šedavým
až šedožlutým širokým lemem pi zadním okraji. Tykadla hndá na bazálních

láncích a v bazální polovin 3. i., dorzální výstupek 3. i. výrazný a nápadn
protažený, hlavn u $. Makadla žlutohndá a pevážn ern ochlupená. Nad-
tykadlové oblouky pomrn vysoké, zabírají asi 1/2 výšky elního trojúhelníku.

Hlava (^ pomrn malá, nepesahuje šíku hrudi, facety v hoejších 2/3 oka

asi 4x vtší, ostrá hranice rozdlení však chybí. Jedinci se svtleji kaštanov
hnd zbarveným zadekem jsou oznaováni jako var. perplexus (syn. verralli

Old.). Velikost 20 -27 mm.

Nejastji na pastvinách od poátku VI do 2. poloviny VIII, s maximem vý-

skytu v VII. V nížinách ídký druh, hojnjší ve vyšších polohách a pahorkati-

nách, vystupuje i do hor, kde je pomrn astý. Larvy se vyvíjejí v zemi pímo
na pastvinách, vývojová stadia však nebyla doposud popsána. Výlun boofilní

druh.

Zempisné rozšíení: Celá Evropa vetn severních oblastí, východn až

do z. Sibie, na jihu je znám ze s. Afriky, Malé Asie a Zakavkazska.

Výskyt v SSR: Po celém území, hojnjší ve vyšších polohách i na horách (Šumava,

Jeseníky, Tatry).

21. Tabanus bovinus Linné, 1758 — Ovád hovzí

Obr. 117 C5, 118 Bl, 145

Linné, 1758, Syst. Nat., p. 601 ; auratus Ghidini, 1936, Archo zool. ital., 22: 439; Olsufjev,

1937: 316, 1977: 265; Chvála a kol., 1972: 388.

Velký, hnd zbarvený druh, oproti druhu T. sudeticus je mén robustní

a spíše štíhlejší. Terga a sterna bez svtlého lemu pi zadním okraji, nadtykad-

lové oblouky úzké, zabírají nanejvýše 1/4 výšky elního trojúhelníku, makadla

$ žlutavá, pevážn svtle ochlupená. Zadeek je na hbetní stran výrazn

svtleji lindý až rezav hndý, alespo na bocích 1.— 3. terga, stedové šedé

trojúhelníky jsou vysoké a zetelné. Sternální strana zadeku je spíše svtleji

šedá, s výrazným erným stedovým pruhem. Tykadla na bazálních láncích

hndá jako u T. sudeticus^ ale 3. i. je štíhlejší, hndý je jen tsn pi bázi,

s dorzálním výstupkem nanejvýše pravoúhlým. Hlava ^ malá, nepesahuje

šíku hrudi, všechny facety tém stejn velké, v hoejší ásti oí nezvtšené.

Velikost 19—24 mm.
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Hojný druh na rozmanitých biotopech, v lesních oblastech v nížinách u vod

místy velmi hojný, vystupuje však i do pedhí hor. Dosplci se vyskytují po

dlouhou dobu od poloviny V do poátku IX, maximum výskytu však spadána

VI a poátek VIL Larvy se vyvíjejí v bahnitých bezích rybník a všude ve

vlhké zemi u vod; larvu popsal Skufin (1967). Hospodásky dležitý boofilní

druh, samice byly v laboratorních podmínkách zjištny jako penašei tularé-

mie, anthraxu a trypanosomózy velbloud.

Zempisné rozšíení: Celá Evropa vetn Laponska, východn zasahuje

pes Sibi až po Altaj, na jihu je znám ze s. Afriky a východn ze stedoasijských

republik SSSR.

Výskyt v SSR: Po celém území, místy velmi hojný.

Obr. 145. A — Tabanus sudeHcus, — T. bovinns. 1 — elo ?, 2 — tykadlo 9, 3 — tykadlo ^ .

4 — makadlo $,5 — makadlo <?.

8. rod Glaucops Szilády, 1923

Szilády, 1923, Biol. hung., 1: 17.

Typ rodu: Tabanus hirsutus Villers, 1789

Malé ernošedé lesklé druhy, okolo 10 mm, oi jako u rodu Tabanus holé,

s páskami. elo $ široké, index pibližn 1 : 3, elní hrbolky okrouhlé,

oválné až tvercovité, dobe vyvinuté a oddlené. Oka na temeni i okový
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hrbolek chybí. Charakteristickým znakem rodu jsou pomrn malá kompaktní

tykadla základní stavby jako u tribu Tabanini, ale stylus 3. lánku je krátký

a silný, s tžko odlišitelnými 3 lánky, dorzální výstupek 3. lánku tupý.

Kídla irá, bez kresby, basicosta holá. Nohy štíhlé, bez apikálních ostruh.

Systematické postavení rodu je nejasné, jeho azení do tribu/' vzhledem

holé basicost spíše provizorní.

Vývoj ani vývojová stadia nejsou známa.

Rod zahrnuje pouze 3 málo známé a spíše vzácné druhy; jeden je znám ze

Sev. Ameriky, jeden z Cíny ajediný evropský druh byl zjištn i na území esko-
slovenska.

1. Glaucops hirsutus (Villers, 1789)

Obr. 117 G6, 146 A

Villers, 1789, Car. Linn. Ent., 3: 561 {Tabanus) ; haematopoides Jaennickc, 1866, Berl. ent.

Z., 10: 77 {Tabanus); Chvála, 1964: 377; Chvála a kol., 1972: 396; Schacht, 1977, Ber.

Arbgem. okol, Ent. Graz, 8 (7—8): 7.

Obr. 146. A — Glaucops hirsutus, — Philiopmyia graeca, — . aprica. 1 — elo $,2 — ty-

kadlo ?, 3 — tykadlo c?, 4 — makadlo ?, 5 — makadlo á*.
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Malý ernošedý druh, habituáln pipomínající druhy rodu Haematopota^

avšak kídla bez kresby. Zadeek leskle erný se šedavou kresbou, složenou ze

stedových trojúhelník, oválných boních skvrn a lemu pi zadním okraji

terg. Sterna ernošedá s nevýrazným tmavším stedovým pruhem. Oi holé,

u $ se 3 páskami, u cJ se 2 páskami. elní hrbolky ? výrazné, spodní leskle hn-
dý až erný, stední matn erný. Tykadla jednobarevn ernohndá až erná,

makadla hndavá, svtle a ern ochlupená, koncový lánek <? nápadn dlouhý

a pevážn ern ochlupený. Hlava cJ velká, širší než hru, facety v hoejších

2/3 oí zvtšené a zeteln oddlené od malých facet na spodní ásti. Velikost

9-11 mm.

Horský až vysokohorský druh, jen velmi lokáln hojnjší, kuklu popsal

Raymond (1977). Dospici byli sbíráni na vegetaci a není známo, je-li $

hematofágní. Na horských loukách a rašeliništích v VH a VIH.

Zempisné rozšíení: Hory st. Evropy; francouzské, švýcarské a ra-

kouské Alpy, Šumava, eská a polská strana Krkonoš, Jeseníky.

Výskyt v GSSR: Velmi vzácný na rašeliništích v Krkonoších (Panava, leg. Keek),
na Šumav (Mrtvý luh, leg. Spitzer) v Jeseníkách (Karlova Studánka, leg. Lauterer).

2. tribus DIACHLORINÍ

9. rod Philipe my i a Olsufjev, 1964

Olsufjev, 1964, Bull. Mosk. Obš. Isp. Prir., 69: 74.

Typ rodu : Tabanus graecus Fabricius, 1 794

Stedn velké až vtší a spíše robustní druhy, zadeek ? nápadn široký a plo-

chý, u obou pohlaví na bocích široce žlutohnd až hnd zbarvený. Oi holé,

bez pásek. elo ? úzké, index okolo 1 : 4 —5, elní hrbolky jsou slity v jeden

úzký kyjovitý hrbolek, dosahující nejmén do 2/3 výšky ela; oka nebo okový
hrbolek chybí. Tykadla podobné stavby jako u rodu Tabanus, 3. i. s výrazným,

asto dopedu smujícícm dorzálním výstupkem. Makadla stejné stavby jako

u rodu Tabanus. Kídla irá, bez kresby, basicosta holá. Nohy štíhlé, bez api-

kálních ostruh.

Vývojová stadia nejsou známa, jedná se však pevážn o typicky xerofilní

druhy, jejichž vývoj probíhá pravdpodobn v suché pd i daleko od vody.

Rod zahrnující pouze 3 doposud známé druhyjihozápadní ásti palearktické

oblasti. Všechny druhy jsou známy z Evropy, dva byly zjištny i v eskoslo-

vensku.
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KLÍ DRUH RODU PHILIPOMYIA

(2) 3. i. tykadel (obr. 146 B2— 3) oranžové žlutý, s nápadn zašpiatlým a dopedu
vystupujícím dorzálním výstupkem, stylus tmavší. 1.— 3. tergum na bocích široce

žlutohnd zbarvené a zlatožlut ochlupené, u c? s pímsí erných chloupk
\. P. graeca (str. 376)

(I) 3. i. tykadel (obr. 146 C2— 3) rezav hndý, dorzální výstupek mén výrazný,

pravoúhlý, stylus a asto i vrchol 3. i. erný. 1.— 3. tergum na bocích hndavé
zbarvené, svtle a erné ochlupené 2. P. aprica (str, 376)

1. Philipomyia graeca (Fabricius, 1794)

Obr. 118 B2, 146

Fabricius, 1794, Ent. Syst., 4: 368 {Tabanus)
; ferrugineus Meigen, 1820, Syst. Beseht., 2:

60 (Tabanus); Chvála a kol., 1972: 488; Olsufjev, 1977: 187.

Svtle žlutohndý druh, zadeek na 1. —3. nebo i 4. tergu na bocích široce

žlutohnd zbarvený a svtle zlatov ochlupený, stedový pruh spíše ernošedý

a na 2. tergu velmi úzký. Tykadla oranžov žlutá až svtle žlutohndá, pouze

stylus ztmavlý, jen výjimen tém erný. Celo $ úzké, index 1 : 4 —5,5,

nadtykadlové oblouky rovnomrn úzké. Hlava á" malá, ne širší než hrud, a

všechny facety tém stejn velké. Velikost 14—20 mm.

Stepní a lesostepní druh teplých jižních oblastí, na jihu Evropy jeden z nej-

hojnjších druh, nap. na ostrovech Jaderského moe, v mírném pásmu hoj-

njší hlavn na teplých vápencových biotopech. Od 2. poloviny V do konce

VII, jednotliv ješt v VIII. Samice napadají hlavn kon, osly a skot, ale

i lovka, samci létají v rojích veer.

Zempisné rozšíení: Stedomoský druh, známý na jihu od Španlska

pes Francii a Balkánský poloostrov až do Turecka, severní hranice rozšíení

leží ve st. Evrop ve Švýcarsku, Rakousku a eskoslovensku. V evropské ásti

SSSR nebyl zjištn.

Výskyt v SSR: Dosud znám pouze z jižních oblastí Slovenska od Podunajské nížiny

po Slovenské Rudohoí a Jihoslovenský kras, místy, nap. na Kováovských kopcích a v Zadie-

lu, tém hojný. Jediný (í byl chycen v echách na Šumav (Hartmanice, leg. Miná), jde

však nejpravdpodobnji o jedince zalétlého z Rakouska.

2. Philipomyia aprica (Meigen, 1820)

Obr. 146 G

Meigen, 1820, Syst. Bcschr., 2: 37 () ; infuscatus Loew, 1858, Vcrh. zool.-bot.

Ges. Wien, 8: 608 {Tabanus); Olsufjev, 1937: 290 {Tabanus), 1977: 188; Chvála a kol., 1972:

446.
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Velmi podobný druhu P. graeca, ale celkov tmavší. Zadeek na bocích

1. —3. terga rezav až kaštanov hndý, ochlupení s pímsí erných chloupk,

tmavý stedový pruh je ernošedý až erný a širší, u $ zabírá vtšinou 1/4 ší-

ky 2. terga, jen zídka mén. Tykadla rezav hndá, vrchol 3. i. a stylus er-

ný, dorzální výstupek menší a celý 3. i. užší. Celo $ pibližn stejné šíky, index

asi 1 : 5, avšak nadtykadlové oblouky jsou na vnitní stran povytažené. Hlava

<í jako u P. graeca. Velikost 14 — 19 mm.

Lesní druh vyšších poloh a pahorkatin, na jihu Evropy v horách ve výšce

i pes 2000 m, v mírném pásmu Evropy astjší v podhorských oblastech

a v horských údolích od poátku VI do 2. poloviny VIII. Samice napadají

hlavn kon a skot.

Zempisné rozšíení: Stední a jižní Evropa, na jihu od Portugalska až

po Turecko a Zakavkazsko, severní hranice rozšíení probíhá Belgií, obma
nmeckými státy a Polskem, na východ jen v jižních oblastech evropské ásti

SSSR.

Výskyt v SSR: Po celém území ve vyšších polohách a na horách, v nížinách vzácný.

3. tribus HAEMATOPOTINI

10. rod Heptatoma Meigen, 1803

Meigen, 1803, Illig. Mag. Ins., 2: 266; Hexatoma Meigen, 1820, Syst. Beschr., 2: 83.

Typ rodu: Tabanus pellucens Fabricius, 1776

Menší až stedn velký druh, 10—13,5 mm, erný, na hrudi a bázi zadeku
hndav ochlupený, s nápadn dlouhými ernými tykadly. Tykadla tém tak

dlouhá jako hru, 3. i. více než 2x delší než 1. a 2. i. dohromady, stylus

zeteln 3lenný a tém stejné délky jako 3. i., celkov psobí tykadla doj-

mem jako Glenná. Oi velmi jemn ochlupené, u ^ hustji, se 4 páskami, které

jsou na vnjším konci rozšíené a ohnuté smrem nahoru. elo $ velmi široké,

širší než vysoké, celé leskle erné, s nerozlišenými hrbolky; oka nebo okový
hrbolek chybí. Kídla irá bez kresby, basicosta holá. Nohy štíhlé s mírn roz-

šíenými holenmi, zadní holen bez apikálních ostruh.

Larvy posledního instaru jsou nejmén 20 mm dlouhé, na hbetní stran hn-
dé s blavými skvrnami, boky a bišní strana jsou tém bílé. 1. —7. zadekový
lánek se 4 páry pseudopodií, z nich dorzální pár nese hebínky dlouhých trn,

které jsou 2 X delší než na ostatních párech. Kusadla pibližn se 17 pínými
a po obvod kusadel neperušenými zubovitými lištami. Kukla žlutohndá,

velikosti okolo 15 mm, s nápadn dlouhými a silnými trny dorzolaterálních
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laterálních hebínk análního lánku a se 2 adami ostnitých výbžk na

zadekových láncích; výbžky v pední ad jsou delší. Na kukle jsou dobe

patrné dlouhé pochvy tykadel a velmi široké elo, laterální výbžky anální

ržice jsou nápadn prodloužené.

Monotypický rod sjediným palearktickým druhem, kteiý je znám i z esko-

slovenska. Nkteré velmi odlišné larvální znaky, stavba tykadel dosplce a irá

kídla bez kresby, ale s holou basicostou, však znan zpochybují zaazení

rodu Heptatoma do tribu Haematopotini; na tuto skutenost poukázal již i Stucken-

berg (1975:463).

Obr. 147. Heptatoma pellucens ?, celkový pohled (del. K. Aravad).

1. Heptatoma pellucens (Fabricius, 1776)

Obr. 117 C7, 122 D, 123 C4, D4, 147, 148

Fabricius, 1776, Gen. Ins., p. 307 {Tabanus) ; albipes Schrank, 1781, Enum. Ins. Austr., p.

480 {Tabanus); bimaculata Meigen, 1804, Klass., p. 156; Olsufjev. 1937: 327, 1977: 396;

Chvála a kol., 1972: 399.

Leskle erný druh, pouze boky 2. terga stíbit poprášené. Hlava, hrud

a první dva zadekové lánky hust zlatožlut až žlutohnd ochlupené.

Tykadla erná, bazální dva lánky šedav poprášené. elo ? leskle erné až

ernohndé, podobn jako elní trojúhelník, a u (^ i tém celý obliej, pokryté

pilehlými hndavými chloupky. Celkovým vzhledem, zbarvením a dlouhými

ernými tykadly pipomíná velu. Velikost 10— 13,5 mm.

Druh obývající rzné typy biotop, všude však spíše jednotliv, hojnjší

v rybninatých oblastech nížin. Vyskytuje se tém rovnomrn po dlouhé
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období od 2. poloviny V do poloviny IX, s mírným maximem výskytu v VII

a VIII. Larvy žijí ve vlhké pd ve bezích, mezi vodními rostlinami i pímo
ve vod, vývojová stadia byla popsána již staršími autory, podrobné popisy

larvy a kukly podává Ježek (1971). Samice napadají lovka, kon a skot ajsou

ve velkém množství chytány do sbracích pastí s použitím CO2 jako atraktantu.

Zempisné rozšíení: V Evrop velmi rozšíený druh v mírném a stu-

deném pásmu, na severu až po 66°, chybí na Britských ostrovech a na Iberském

poloostrov; na jihu idší. Východn proniká pes Sibi až po Altaj (ssp.

orientalis Ols.).

Výskyt v SSR: Po celém území všude známý druh, ve vysokých horách chybí.

^^:
,^xí:^44;

Obr. 148. Heptatoma pellucens. A — hlava ?, elní pohled, — tykadlo ?, — makadlo (?,

D — makadlo ?.

11. rod Haematopota Meigen, 1803

Meigen, 1803, Illig. Mag. Ins., 2 : 267 ; Chrysozona Meigen, 1800 (suppressed by I. C. Z. N.).

Typ rodu : Tabanus pluvialis Linné, 1761

Menší až malé štíhlé šedavé druhy, 7—13 mm, zadeek tmavošedý až erný
s nevýraznou svtle šedou kresbou, tvoenou úzkým stedovým pruhem

(splynulé vysoké stedové trojúhelníky), úzkým zadním lemem terg a asto též

okrouhlými malými boními skvrnami; jen u ^ zadeek na bocích nahndlý.

Kídla hndavá nebo šedavá se svtlou kresbou (mramorováním), tvoenou

malými okrouhlými skvrnkami a ržicemi; basicosta se setami. Tykadla vtši-

nou delší než hlava, 1. i. prodloužený a asto ztlustlý, 2. i. velmi malý, na-

nejvýše tak dlouhý jako široký, pomrn štíhlý 3. i. se sotva naznaeným dor-

záLním výstupkem, plynule pechází ve1 stylus. elo $ široké, tverco-

vité, spodní elní hrbolek lesklý a zabírá tém celou spodní tvrtinu ela,
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nad ním vtšinou 3 okrouhlé sametov erné skvrny, 2 velké boní a 1 malá

stedová. Oi více i mén ochlupené, s nkolika vlnitými páskami, facety u ^
nejmén v hoejších 3/4 oí zvtšené a vtšinou oste oddlené od spodní ásti

s malými facetami. Nohy štíhlé, zadní holen bez apikálních ostruh.

Obr. 149. Haematopota italica ?, celkový pohled (del. K. Aravad).

Larvy posledního instaru dosahují velikosti 13—19 mm, zbarvení je blavé

až bložluté, bez kresby, anální lánek krátký a zakulacený, dýchací sipho

polokulovité. Zadekové lánky se 4 páry pseudopodií jako u rodu Heptatomay

ale dorzální pseudopodie bez delších trn. Kusadla jen s 9 — 13 zuby na ven-

trální stran, podélný kanálek ve 2. i. tykadel je ve stední ásti zeteln pe-
rušen. Kukla je žlutavá až žlutohndá, vtšinou s tmavší pigmentací na hlav,

hrudi a asto i bazálních láncích zadeku, s dlouhými pochvami tykadel

a širokým elem. Laterální hebínek trn na análním lánku chybí a zadekové

lánky jen s 1 adou stejn dlouhých ostnitých výbžk. Velikost kukly 9 až

13 mm.
Rod Haematopota je nejpoetnji zastoupen v oblasti etiopské, mén poetn

v oblasti orientální a palearktické, chybí v oblasti australské a neotropické

a ze Severní Ameriky je známo jen 5 druh. Z 20 poznaných evropských

druh jich bylo v eskoslovensku zjištno jen 8. Všechny evropské druhy lze

rozdlit do 2 dobe odlišitelných skupin druh — skupiny H. italica a H. plu-

vialis.
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KLÍ DRUH RODU HAEMATOPOTA

1 (16) Oi široce rozdleny elem — $9-

2 (5) 1. i. tykadel (obr. 150 A2) dlouhý a štíhlý, válcovitého tvaru, nejmén 4X delší

než široký, celý šed poprášený (1. skupina H. italica).

3 (4) 2.— 6. tergum zadeku s okrouhlými šedými boními skvrnami. 1. i. tykadel

(obr. 150 A2) žlutohndý, pinejmenším alespo pi bázi hndý. Párové, sametov
erné skvrny na ele (obr. 150 AI) malé a úzké, spodní hrbolek vysoký ....

\.H. grandis (str. 382)

4 (3) Nanejvýše poslední 2— 3 terga zadeku s boními šedými skvrnami. 1. i. tykadel

(obr. 150 B2) ernošedý. Párové sametov erné skvrny na ele (obr. 150 Bl)

velké a okrouhlé, spodní hrbolek úzký 2. H. italica (str. 383)

5 (2) I. i. tykadel (obr. 151 B2) kratší a silný, oválný, nanejvýše 3x delší než široký,

vtšinou více i mén lesklý (2. skupina H. pluvialis).

6 (7) 1. i. tykadel (obr. 151 A2) celý šed poprášený, nanejvýše tsn pi vrcholu slab

lesklý; rovnomrn válcovitý, bez záezu ped vrcholem. Stehna alespo ve stední

ásti hndá i naržovlá 3. //. csikii (str. 384)

7 (6) 1. i. tykadel pinejmenším v apikálni 1/4 leskle erný.

8 (15) 1. i. tykadel šed poprášený alespo na dorzální stran v bazálni 1/4, 3. i. alespo

pi bázi nahndlý.

9 (10) 1. i. tykadel (obr. 151 B2) nepravidelného tvaru, s hlubokým záezem ped vr-

cholem. Olivov šed zbarvený druh, kídla s hndou až tmavohndou kresbou.

Stehna ernošedá 4. /f. pluvialis (str. 385)

10 (9) 1. i. tykadel (obr. 152 A2) rovnomrn oválný až válcovitý, nanejvýše jen se sla-

bým záezem ped vrcholem. Spíše ern nebo svtle šed zbarvené druhy.

11 (12) Tmavý, spíše erný druh, štítek s blošedou skvrnou uprosted. Párové sametové

erné skvrny na ele (obr. 152 AI) zvtšené, vtšinou se dotýkají elního hrbolku

a okraj oí. Kídla s tmavohndou kresbou, pinejmenším apikálni polovina 1. i.

tykadel leskle erná . H. scutellata (str. 386)

12 (11) Svtlej i šed zbarvené druhy, štítek bez svtlé skvrny. Párové sametov erné
skvrny na ele (obr. 152 Bl) menší, oddlené od elního hrbolku a okraj oí.

Kídla se svtle šedou kresbou, 1 . i. tykadel leskle erný jen v apikálni tvrtin.

13 (14) 1. i. tykadel (obr. 152 B2) erný, stehna ernošedá. Zadeek s menšími svtlými

boními skvrnami na 3.— 7. tergu, výjimen malé skvrny i na 2. tergu

6. //. subcylindrica (str. 387)

14 (13) 1. i, tykadel (obr. 153 A2) pi bázi více i mén hndý, stehna pevážn žlutohn-

dá. Zadeek s nápadn velkými bélošedými boními skvrnami na všech láncích,

zídka na 1. tergu chybjí .. bigoti (str. 388)

15 (8) 1. i. tykadel (obr. 153 B2) celý leskle erný, široce oválný a bez záezu ped
vrcholem, 3. i. celý erný. Kídla s tmavohndou kresbou, stehna ernošedá

8. //. crassicornis (str. 389)

16 (1) Oi se na ele dotýkají — ?(5.

17 (18) 1. i. tykadel (obr. 150 A3) celý šed poprášený, protáhlý a spíše válcovitý, více

než 2 X delší než široký. Vtší druh, 1 1,5— 13,5 mm . . \. H. grandis (str. 382)

18 (17) 1. i. tykadel leskle erný pinejmenším v apikálni tetin. Druhy menších roz-

mr.
19 (22) 1. i. tykadel (obr. 150 B3) protáhlý, dlouze oválný, více než 2X delší než široký.

20 (21) 1. i. tykadel (obr. 150 B3) pevážn leskle erný, hust blošed poprášený jen

na hbetní stran v bazálni tetin. Kresba kídel hndošedá
2. . italica (str. 383)
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21 (20) 1. i. tykadel (obr. 152 B3) hust blošed poprášený na hbetní stran více než

v bazální polovin. Kresba kídel svtle šedavá . . . . 6. H. subcylindrica (str. 387)

22 (19) 1. i. tykadel (obr. 151 B3) kratší, spíše vejitého tvaru, nanejvýše 2X delší než

široký, vtšinou kratší.

23 (30) 3. i. tykadel alespo pi bázi slab nahndlý, 1. i. alespo pi bázi blošed
poprášený.

24 (27) Štítek s blošedou skvrnou uprosted, tváe erné.

25 (26) 1. i. tykadel (obr. 151 A3) krátký a ztlustlý, asi 1,6 X delší než široký, na hbetní

stran v bazální polovin šed poprášený. Svtlá skvrna na štítku malá, stední

a zadní stehna uprosted hndavá. Kresba kídel tmavošedá

3. . csikii (str. 384)

26 (25) 1. i. tykadel (obr. 152 A3) oválný, tém 2x delší než široký, leskle erný, jen na

vnitní stran tsn pi bázi šed poprášený. Svtlá skvrna na štítku velká, stehna

ernošedá. Kresba kídel tmavohndá 5. H. scutellata (str. 386)

27 (24) Štítek bez svtlé stedové skvrny, tváe jen ern tekované.

28 (29) Stehna ernošedá. Kresba kídel hndá až tmavohndá, terga s nevýraznými še-

dými boními skvrnami 4. //. pluvialis (str. 385)

29 (28) Stehna pevážn žlutohndá. Kresba kídel svtle šedá, terga s nápadnými velkými

blošedými boními skvrnami .. bigott (str. 388)

30 (23) Tykadla (obr. 153 B3) celá erná, 1. i. celý lesklý, bez šedého poprašku. Kresba

kídel tmavohndá 8. H. crassicornis (str. 389)

1. skupina Haematopota italica

V prmru vtší druhy, dosahující velikosti pes 10 mm, s dlouhými štíhlými

tykadly. 1. i. tykadel ? dlouze válcovitý, nejmén 4x delší než široký, 1. i.

tykadel ^ protáhle vejitý. Skupina druh pevážn jižního rozšíení, s výjim-

kou druhu H. italica.

1. Haematopota grandis Meigen, 1820

Obr. 150 A, tab. X a

Meigen, 1820, Syst. Beschr., 2: 79; fraseri Austen, 1925, Bull. ent. Res., 16: 9; Olsufjev,

1937: 333 (Chrysozona), 1977: 403; Chvála a kol., 1972: 409.

Robustní druh, nejvtší zástupce rodu ve stední Evrop. Všechny zadekové

lánky na hbetní stran s výraznými okrouhlými šedými boními skvrnami,

které jen nkdy chybjí na 1. tergu. $: 1. i. tykadel dlouhý a štíhlý, s dobe
patrným záezem ped vrcholem, více i mén hndý. elo jen o málo vyšší

než široké, spodní hrbolek vysoký, zabírá více než 1/4 výšky ela, sametov
erné skvrny malé. Makadla šedá až svtle hndavá, kresba kídel hndá.

(J: 1. i. tykadel dlouze oválný až válcovitý, erný a celý šed poprášený,

3. i. pevážn svtle hndý. 2. tergum s výrazným blavým stedovým troj-

úhelníkem, 2. a 3. tergum z vtší ásti žlutohndé. Velikost 11,5—13,5 mm.
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Ve stední Evrop charakteristický pozdn letní až podzimní druh, vysky-

tující se jen v VIII a IX na vlhkých bažinatých biotopech podél velkých ek.

Vývoj ani vývojová stadia nejsou známa, samice napadají lovka, kon a skot.

Zempisné rozšíení: Jihoevropský druh, pronikající podél velkých ek
do stední Evropy (Švýcarsko, Rakousko, Maarsko, eskoslovensko) a zá-

padním smrem podél atlantického pobeží pes Anglii východn až do Dánska

a j. Švédska. Z jižní ásti areálu proniká východn na j. Ukrajinu, do Turecka

a až do Íránu (ssp. iranica Abb. Lintz.).

Výskyt v SSR: Doposud znám jen z nkolika lokalit na j. Morav a jz. Slovensku

v povodí ek Dyje, Moravy a Dunaje a izolovan pak na východním Slovensku v oblasti

Vinného. Lokáln dosti hojný.

A3 -^^//\!\\
-'

W7//\l

Obr. 150. A — Haematopota grandis, — H. italica. 1 — elo ?, 2 — tykadlo ?, 3 — tykadlo á*.

2. Haematopota italica Meigen, 1804

Obr. 149, 150 B, tab. X b,

Meigen, 1804, Klass., p. 163; longicomis Macquart, 1834, Hist. Nat. Dipt., 1:211; tenuicornis

Macquart, 1834, ibid., . 210; Olsufjev, 1937: 337 {Chrysozona) , \911 \ 406; Chvála a kol.,

1972:414.

Velmi podobný pedešlému druhu H. grandis, avšak v prmru menší a štíh-

lejší, celkov tmavšího zbarvení. Zadeek na hbetní stran tém erný, terga

jen s úzkým šedavým zadním lemem a stedovým proužkem, bez boních
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svtlých skvrn, které jsou jen nkdy pítomny nanejvýše na posledních 2 —3
láncích. $: Tykadla dlouhá a štíhlá, 1. i. jednobarevn ernošedý, 3. i. jen

pi bázi hndavý. Makadla blošedá a pevážn svtle ochlupená. Celo tém
tvercovité, spodní hrbolek úzký, ale sametov erné skvrny naopak velké,

párové boní skvrny tém okrouhlé. (J : Tykadlajen pi bázi 3. i. slab nahnd-
lá, 1. i. dlouze oválný, pevážn leskle erný, jen v bazální tetin svrchu šed
poprášený. Pouze 2. tergum zadeku úzce hndavé na bocích. Kresba kídel

hndošedá. Velikost 9 — 12,5 mm.

Hojný druh, obývající rzné typy biotop v blízkosti vod, vystupuje i do hor.

Po druhu H. pluvialis nejastjší zástupce rodu ve stední Evrop, vyskytující se

po dlouhé období od konce V do 2. poloviny IX; letní druh s maximem výsky-

tu v VII a VIII. Vývojová stadia popsal Folco (1934), samice napadajílovka
a vyšší teplokrevné živoichy.

Zempisné rozšíení: Evropský druh, rozšíený hlavn v teplém a mír-

ném pásmu, na severu proniká do Švédska a evropské ásti SSSR po 60° s. š.,

východn po Ural.

Výskyt v SSR:Po celém území všude dosti hojný druh.

2. skupina Haematopota pluvialis

V prmru menší druhy, vtšinou pod 10 mm, tykadla relativn krátká.

1 . i. tykadel ? oválný anebo krátce válcovitý, nanejvýše 3 X delší než široký.

1. i. tykadel S krátce vejitý. Velmi poetná skupina druh, rozšíená celé

palearktické oblasti.

3. Haematopota csikii Szilády, 1922

Obr. 151 A, tab. X d, e

Szilády, 1922, Balkan-Kutat. Tud. Eredm., 1: 68; perisi Salom, 1961, Boln R. Soc. esp.

Hist. nat. (B), 59: 102; Chvála a kol., 1972: 426; Ježek, 1976: 123, tab. I-III.

Menší druh, zadeek se svtlými boními okrouhlými skvrnami na 3. —7.

tergu, tykadla pomrn silná a krátká. $: 1. i. tykadel bez apikálního záezu

a prakticky po celé délce šed poprášený, základní zbarvení erné. 3. i. reza-

v hndý, pouze stylus erný. elo jen o málo vyšší než široké, až tém tver-

covité, boní sametov erné skvrny okrouhlé, stední skvrna však asto chybí.

Klypeus oproti ostatním druhm této skupiny bez erné skvrny po stran

v pední tetin. Stehna hndavá až ržová, jen konce tmavé, celá hust šed
poprášená. Kresba kídel svtle šedá až svtle hndav šedá. S'- 2. tergum na

bocích nkdy hndavé, jinak kresba zadeku jako u $. 1. i. tykadel erný, na
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svrchní stran v bazální polovin šed poprášený, 3. i. ernohndý. Stehna

hndavá jen ve stední ásti, hndé zbarvení asto spatn patrné na zadních

stehnech. Velikost 7— 10,5 mm,

V jižní Evrop nehojný a málo známý druh, vyskytující se od VII až do IX.

Vyvíjí se v bahn u vod, larvu a kuklu popsal Ježek (1976). O bionomii druhu

není prakticky nic známo, samice jsou však bezesporu rovnž hematofágní.

Zempisné rozšíení: V jižní Evrop od Iberského poloostrova (Španl-

sko) až po erné moe (Bulharsko, Rumunsko), severní hranice rozšíení pro-

bíhá Rakouskem a eskoslovenskem. Na jihu evropské ásti SSSR doposud

nezjištn.

Výskyt v GSSR: Zatím vychován jen z larev sbíraných na j. Slovensku v okolí Nových

Zámk.

Obr. 1 5 1 . A — Haematopota csikii, — H. pluvialis. 1 — elo ?, 2 — tykadlo ?, 3 — tykadlo (J.

4. Haematopota pluvialis (Linné, 1758) — Bzikavka dešová

Obr. 117 C8, 151 B, tab. X f
, g

Linné, 1758, Syst. Nat., p. 602 {Tabanus) ; equorum Fabricius, 1794, Ent. Syst., 4: 370
{Tabanus); pulvialis minima Ghidini, 1936, Archo zool. ital,, 22: 425 {Chrysozona) ; Olsufjev,

1937: 349 {Chrysozona), 1977: 417; Chvála a kol., 1972: 431.

Menší, olivov šed poprášený druh, kresba kídel hndá až tmavohndá,
zadeek s nevýraznými šedavými boními skvrnami na 2. —7. tergu, na 2. ter-
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gu jsou skvrny velmi malé. ?: 1, i. tykadel s výrazným záezem ped vrcho-

lem, a tedy velmi nepravidelného tvaru, leskle erný, jen pi bázi šed poprá-

šený; 3. i. alespo v bazální tetin hndý. elo zeteln vyšší než široké,

s vysokým spodním hrbolkem, zabírajícím více než 1/4 výšky ela. Boní sa-

metov erné skvrny velké a okrouhlé, vtšinou je veliká i stedová skvrna.

Stehna ernošedá. ^: 1. i. tykadel bez preapikálního záezu, leskle erný
a nanejvýše jen v bazální tetin šed poprášený. 2. a 3. tergum zadeku na

bocích hndavé. Velikost 8—12 mm.

Nejastjší a nejhojnjší zástupce eledi, obývající rzné typy biotop od

nížin do hor, nejastji u vod, kde se vyskytuje asto masov. Spíše pozdn
letní druh, objevující se jednotliv již v VI, s maximem výskytu v VIII, a léta-

jící až do poátku X. Larvy se vyvíjejí nejastji v bahn ve bezích vod nebo

pímo ve vod, ale i vpd na loukách daleko od vody. Vývojová stadia a celý

vývoj popsal podrobn již Cameron (1934). Samice intenzívn napadají lo-

vka a vyšší teplokrevné živoichy, asto i za nepíznivého poasí za mírného

dešt a kolem západu slunce; jsou známy jako penašei tularémie a anthraxu.

Zempisné rozšíení: Celá Evropa vetn severských oblastí, na vý-

chod zasahuje až do v. Sibie. Údaje o výskytu v s. Africe a v j. Asii potebují

ovení vzhledem asté zámn s píbuznými druhy.

Výskyt v SSR: Všude velmi hojný druh.

5. Haematopota scutellata (Olsufjev, Moucha et Chvála, 1964)

Obr. 121 G3, 152 A, tab. X h, i

Olsufjev, Moucha a Chvála, 1964, Acta Soc. ent. echoslov., 61 : 284, obr. 1 {Chrysozona)
;

Moucha a Chvála, 1967, Acta ent. bohemoslov., 64: 227; Chvála a kol., 1972: 434; Olsufjev,

1977:422.

Nápadn tmavý až sametov erný druh, s výraznou velkou šedou skvrnou

na štítku, kresba kídel tmavohndá až hndošedá. Zadeek vtšinou bez

boních šedých skvrn, jen výjimen jsou pítomné již od 3. terga. $: elo
vyšší než široké, s vysokým elním hrbolkem a nápadn zvtšenými, sametov
ernými skvrnami. Tykadla erná, 3. i. nahndlý nanejvýše v bazální tetin.

1. i. lesklý, jemný šedý poprašek na svrchní stran nanejvýše v bazální 1/3

až 1/2, pravideln válcovitý anebo jen s nepatrným záezem ped vrcholem.

(J: 1. i. tykadel široce oválný, tém 2x delší než široký, leskle erný, šed
poprášený jen na vnitní stran tsn pi bázi. Zadeek erný. Stední a zadní

stehna u obou pohlaví asto slab nahndlá. Velikost 9—10,5 mm.
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Jen lokáln hojný druh v lesních oblastech u vod, spíše ve vyšších polohách.

Od 1. poloviny VI do poátku IX, s maximem výskytu v VIII. Larvy se

vyvíjejí ve bezích pod trsy trav, larvu a kuklu popsal Ježek (1971). Samice

napadají lovka a vyšší teplokrevné živoichy.

Zempisné rozšíení: Stední Evropa, na jihu zjištn zatím jen ve

Francii, Itálii a Bulharsku, z Kavkazu je známa samostatná ssp. pontica

Ols.

Výskyt v CSSR: Po celém území, ale jen na vhodných biotopech hojnjší druh.

Obr. 152. A — Haematopota scutellata, — H. subcylindrica. 1 — elo $,2 — tykadlo ?, 3

tykadlo (?.

6. Haematopota subcylindrica Pandellé, 1883

Obr. 152 B, tab. Xj,

Pandellé, 1883, Revue ent., 2: 196 (pluvialis var. subcylindrica); hispanica auct., nec Szílády,

1923 {=: ocelligera Kröb.); Olsufjev, 1937: 351 {Chrysozona hispanica); Lyneborg a Chvála,

1970, Ent. scand., 1: 36; Chvála a kol., 1972: 436; Olsufjev, 1977: 420.

Velmi asto zamován s druhem H. pluvialis, liší se však v prmru vtší

velikostí, celkov svtle šedým zbarvením, svtle šedou kresbou kídel a adou
dalších znak. ?: 1. i. tykadel erný a válcovitý, více prodloužený a nanej-

výše se sotva znatelným preapikálním záezem, vtšinou zcela pravidelný;
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svrchní strana hust šed poprášená daleko za bazální polovinu. 3. i. hndý
alespo v bazální tetin. Celo zeteln užší než u H. pluvialis, boní sametov
erné skvrny zúžené, polomsíité. Stehna ernošedá. Zadeek s malými, ale

zetelnými okrouhlými svtlými boními skvrnami na 2. —7. nebo 3. —7.

tergu. á": 2. a 3. tergum na bocích hndavé, 1. i. tykadel nápadn prodlou-

žený, tém 3 X delší než široký a podobn jako u ? leskle erný s hustým
šedým popraškem na hbetní stran na více než bazální polovin. Velikost

9-12 mm.

Obývá stejné biotopy jako H. pluvialis, ale je to mén astý a spíše jarní

a asn letní druh, vyskytující se od poloviny V jednotliv do VIII (až poátku
IX) s maximem výskytu v VI. Larvy se vyvíjejí ve bezích vod i mezi vodním
rostlinstvem, larvu a kuklu popsal Ježek (1971). Samice napadají lovka,
kon a skot.

Zempisné rozšíení: Stední a východní Evropa, východn až po
z. Sibi, na severu je znám z Belgie, Holandska, Dánska a j. Švédska, chybí

v z. a j. Evrop, kde je nahrazen druhem H. ocelligera (Kröber, 1922) (= H.

hispanica Szil., nec auct.). Jihovýchodn proniká na Kavkaz a do s. Kazachstá-

nu.

Výskyt v SSR:Po celém území, místy hojný.

7. Haematopota bigoti Gobert, 1881

Obr. 153 A, tab. X 1

Gobert, 1881, Mém. Soc. linn. N. Fr., 1881: 38; bigoti var. monspellensis ViWeneuve, 1921,

Annls Soc. ent. Belg., 61: 157; Moucha a Chvála, 1967, Acta ent. bohemoslov., 64: 228;

Chvála a kol., 1972: 438.

Svtle šedý druh s velmi svtlými kídly, žlutohndými až ržov hndými
stehny a nápadnými velkými okrouhlými svtlými boními skvrnami na všech

láncích zadeku, jen na 1. tergu mohou boní skvrny nkdy chybt. Nápadn
svtlé zbarvení kídel je zpsobeno rozšíením svtlých ržicovitých skvrn.

$; 1. i. tykadel rovnomrn oválný, nanej\ýše se slabým preapikálním záe-

zem, leskle erný, svrchu na vnitní stran pi bázi hndavý a hust blo-

šed poprášený, pouze vrcholová 1/3 až 1/4 lesklá. 3. i. s výjimkou stylu rezav

až žlutav hndý. elo tém tvercovité, s velkými okrouhlými sametov
ernými boními skvrnami a nápadn zvtšenou stedovou skvrnou. Makadla

bložlutá. (^: 1. i. tykadel široce oválný a celý erný, jen svrchu v bazální te-

tin a na vnitní stran hust blošed poprášený. Zadeek se stejnou výraznou

kresbou jako u $, 2. a 3. tergum na bocích hndavé. Velikost 9,5—11 mm,
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Teplomilný druh pronikající do mírného pásma Evropy podél velkých

ek a podél moského pobeží, ve stední Evrop vzácný, hojnjší jen velmi lo-

káln. Vyskytuje se po dlouhé období od konce V do poátku X, spíše však

pozdn letní druh s maximem výskytu v VIII a IX. Vývoj ani vývojová stadia

nejsou známa, v mírném pásmu byly samice sbírány na koních a dobytku,

napadají však bezesporu i lovka.

Zempisné rozšíení: Jižní Evropa od Španlska po Rumunsko, s. Af-

rika. Podobn jako H. grandis proniká severn dvma smry: podél ek pes
Maarsko uherskou nížinou až do SSR a podél atlantického pobeží pes
Britské ostrovy, Holandsko, Dánsko až doj. Švédska a na pobeží s. Polska;

izolovan pronikl zejm podél Labe až do okolí Stassfurtu v NDR.

Výskyt v SSR: Jen na Slovensku na nkolika lokalitách Podunajské nížiny (Podunajské

Biskupice, Kováovské kopce) a Východoslovenské nížiny (Prešov, Vinné, Malé Trakaný) ;

v místech výskytu dosti hojný.

Obr. 153. A — Haematopota bigott, — . crassicornis. 1 — elo 9, 2 — tykadlo $,3 — tykadlo (?.

8. Haematopota crassicornis Wahlberg, 1848

Obr. 153 B, tab. X m, n

Wahlberg, 1848, Öfvers. . Vetensk Akad. Förh., 5: 200; Olsufjev, 1937: 354 {Chrvsozona)
,

1977: 423; Chvála a kol., 1972: 441.

Spíše menší erný druh. Tykadla celá erná, 1. i. u obou pohlaví široce vej-

itý a celý leskle erný, bez šedého poprašku, 3. i. je nápadn úzký. Zadeek
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tém erný u obou pohlaví, boní svtlé skvrny na 3. —7. tergu jsou velmi malé

a okrouhlé a jsou umístny nápadn ke stedu terga. Celo ? spíše širší než vy-

soké, s pomrn úzkým spodním hrbolkem, zvtšenými sametov ernými bo-
ními skvrnami nepravidelného tvaru a jen velmi malou stedovou skvrnou.

Makadla šedá u ?, šedohndá u (^. Kídla tmavohndá s výraznou svtlou kres-

bou. Samec se ješt snadno odliší od všech ostatních druh rodu jen málo zvt-

šenými facetami v hoejší ásti oí, které plynule pecházejí v menší facety

na spodní ásti. Velikost 8—11 mm.

Nížinný druh, vystupující jen zídka do vyšších poloh, velmi rozšíený, avšak

nikdy velmi hojný, spíše se vyskytuje jen jednotliv. Dosplci létají od poloviny

V do VII, jednotliv ješt v VIII nebo až poátkem IX, s maximem výskytu

koncem V a v VI. Larvy se vyvíjejí ve bezích vod nebo pímo mezi vodními

rostlinami, larvu a kuklu popsal Ježek (1971). Samice napadají lovka a vyšší

teplokrevné živoichy.

Zempisné rozšíení: Evropa, na sever po 61°, výskyt v j. Evrop a s.

Africe potebuje nutn ovit vzhledem ke snadné zámn s druhem H.

ocelligera Kröb. Východn proniká pes Ural na Sibi až po eku Ob, jižn do

Zakavkazska.

Výskyt v SSR: Po celém území dosti astý, ale všude jen jednotliv, na horách chybí.
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4. ele HYPODERMATIDAE - Steci podkožní

CHARAKTERISTIKA ELEDI

Stedn velké až vtší, dosti zavalité mouchy (délka tla u nás žijících druh
10—16 mm). Jejich tlo je pokryto hustými chloupky, což jim dodává vzhled

melák (obr. 154), nebo jen velmi krátkými šttinkami s menším potem dlou-

hých šttin (makrochet) . Ústní ústrojí zakrnlé, málo patrné, nebo vymizelo

beze zbytku. Klypeus široký, nezužující se uprosted, jeho délka vt-

Obr. 154. Hypoderma bovis $ — steek hovzí, celkový pohled.

Šinou O málo pesahuje šíku (obr. 156 A). Jednoduchá oka (ocelli) vždy vy-

vinuta. Oi vtšiny rod (i u nás žijících) holé. Na stedohrudi vystupují 4

podélné holé pásy, rozdlené napí na dv ásti. Kídelní žilka M1+2 se

ohýbá pednímu okraji kídla, samostatný výbžek M2 není vyvinut (obr.

156 C). Nohy dosti dlouhé, zadní pár vtšinou tak dlouhý jako tlo. U vtšiny

u nás žijících rod je u $ vyvinuto dlouhé, teleskopicky vysunovatelné kladélko.
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Na kopulaních orgánech cJ se dlouhé pední paramery spojují s genitálním

skleritem a na sklerotizované ásti distiphallu jsou 2háky spojené u základny,

(obr. 156 D, E). Larvy cizopasí pod kží sudokopytník, zajícovou a hlodavc.

larev I. instaru jsou obloukovité ústní háky pipojeny ve stedu oblouk
pednímu konci hypostomálních sklerit. Ústní háky u larev II. a III. insta-

ru nkterých rod a druh chybjí. Pední a zadní okraje tlních lánk
larev jsou opateny adami ostn, smujících špikami ke stedu lánk.
Tlo larev II. a III. instaru je vypouklejší na bišní stran a plošší na stran

hbetní. Na bocích tlních lánk larev III. instaru více i mén vystupují vy-

pukliny, oddlené podélnými brázdami (obr. 155). Zadní dýchací ploténky

(peritremy), oválné, s etnými dýchacími otvrky.

W .^; ,^ »^jl^^

* '^.^As^^sÁf

Obr. 155. Hypoderma bovis — steek hovzí, larva III. instaru.

MORFOLOGIE

Dosplec

Hlava je shora pín oválná, zepedu skoro kulatá, stejn široká nebo

ponkud užší než hru (obr. 156 A, B). Složené oi jsou velké, elo mezi nimi

u samc vždy užší než u samic. Na temeni hlavy jsou vždy 3 jednoduchá oka,

obvykle na vyvýšeném hrbolku. Obrubu složených oí tvoí onice (orbity).
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Na pední stran hlavy mezi oima je obloukovitý val, zvaný msíek (lunula),

pod nímž jsou v hlubších i mlíchjamkách umístna tykadla. Nad msíkem
je rýha — elní šev, z nhož pi líhnutí vystupuje elní váek (ptilinum),

otevírající víko puparia. Tykadla jsou Slenná, 2. lánek je nejvtší a asto

>Auíini/ ,/i'v\\i

Obr. 156. A— — hlava dosplce, celkový pohled z pední strany. A — Hypoderma

bovis, — Oestromyia leporina. — kídlo Hypoderma actaeon. D— E — kopulaní ústrojí H.

bovis <?. D — pohled shora, E — pohled z boku. a — apodema, b — basiphallus, d — disti-

phalus, g — genitální sklerit, kl— klypeus, m — msíek, o — složené oko, oc — jednoduchá
oka, p — pední paramery, s — semenná schránka, t — tykadlo, ú — zakrnlé ústní ústrojí,

z — zadní paramery.
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ásten zakrývá menší 3. lánek, opatený silnou šttinou (aristou). Tykadla
jsou oddlena kýlem, který pechází níže v elní štítek (clypeus), ležící mezi
msíkem a ústním ústrojím, který je u našich rod široký a pokrytý chloupky
nebo holý. Po stranách klypeu jsou tzv. vibrissové kýly, oddlené rýhou a po-

kryté šttinkami. Spodní boní ást hlavy tvoí líce (gena), jejichž stední ásti

se též oznaují jako mediány. Ústní ústrojí zakrnlé, u nkterých rod se

zachovaly nepatrné zbytky sosáku a makadel.

Hru (zvlášt stedohru) je velká, na stedohrudi vystupují 4 podélné holé

pásy, rozdlené píným švem na 2 ásti. Hypopleury s delšími chloupky,

sternopleurální šttinky nejsou vyvinuty. Štítek (scutellum) je dobe vyvinut,

postscutellum je úzké. Na bocích stedo- a zadohrudi jsou umístny hrudní

dýchací otvory. Hrudní šupinky kulaté nebo protáhle oválné. Kídla jsou

dobe vyvinuta, prsvitná nebo kouov zbarvená. Žilka Mi ^2 se ohýbá ped-
nímu okraji kídla, podle R5 obvykle otevené. Píná žilka r-m leží proti

úseku žilky C, vymezenému konci žilek SC a Ri (obr. 156 C). Nohy jsou dlouhé

a silné, zadní pár alespo tak dlouhý jako tlo. Stehna u báze rozšíená, na
vnitní stran holení pedního páru noh jsou husté krátké chloupky. Poslední

chodidlové lánky opateny drápky, pulvilly u vtšiny rod vyvinuté.

Zadeek je u našich rod užší než hru. Prvních 5 lánk je normáln vy-

vinutých, zeteln menší koncové lánky tvoí pohlavní ústrojí. 1. a 2. tergum

spojené, rozdlené švem, sterna samostatná. Úzká sterna jsou spojena s tergy

blankou, v níž na každém z prvních 5 lánk leží zadekové dýchací otvory.

Vnjší pohlavní ústrojí samc tvoí pozmnné zadekové lánky. Na 5.

sternum navazuje úzký, nesoumrný, vlevo protažený sklerit, další sternální

destika tvoí oporu kopulaního ústrojí samc, za ním leží pohlavní otvor

a dále anální otvor. Hbetní strana je pokryta 6. a pozmnným 7. tergem.

Vlastní kopulaní orgán, penis (phallus, phallosoma) je protáhlý útvar, jehož

základní ást se oznauje jako basiphallus (phallobase, theka pecházející

v apodemu), koncová ást jako distiphallus (paraphallus, aedoeagus) (Oben-

berger 1964, Grunin 1962 aj.). Z horní ásti basiphallu \^bíhá hbetní vý-

rstek, pod nímž se pipojuje chámovod, rozšíený do prsvitného mchýku
a opatený sklerotizovanou semennou schránkou (ampula). Podél phallu

vynívají 2 páry výrstk — pední a zadní paramery — spojující jej s opor-

ným sternitem (obr. 156 D, E).

samiek tvoí zúžené 6. a 7. zadekové lánky teleskopicky vysunovatelné

pohyblivé kladélko (obr. 154). Vysunutí umožují blány spojující lánky,

pi vysunutí kladélka stejn dlouhé jako sklerity. Terga kladélka (alesp 7.

tergum) jsou podéln rozdlena na 2. ásti. Vnitní pohlavní orgány samiek

obsahují 3 sklerotizované semenné váky (spermatéky).
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Vajíko

hos ,tele. Výrstek u rodu OeslroZlZZko^-
''

'''''^'^'^i' << ^'''"Pm^be^ky, u tribu^^ v deniku s^""'™-»"
" P^"*" ^ "^blika

chlupu hostitele (obr. 157 A) '
'*^'"'^'" "= P« vysýchání kolem

Obr. 157. A-C — Hyt, d I,

arvy I. Waru. D - « 1;1;,^, TJ^
^^

. ,,„^ , ,^^^^^_ ^ _ ^^_^^ ,

"' ^ Oestromym leporina.
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Larva

Larvy jsou acefalního typu, sklerotizované ásti hlavy jsou redukovány na

sklerity ústního ústrojí, hlava je zatažena do hrudi. Tlo larvy tvoí pseudo-

cephalus, z vtší ásti zatažený do 1. hrudního lánku, dále 3 hrudní a 8 za-

dekových lánk (poslední z nich vznikl splynutím pvodních 2 lánk).
Larvy se 2 X svlékají a mají 3 morfologicky odlišné instary. Tlo larvy je vál-

covité, u 3. instaru až soudkovité, na bišní stran vypuklé.

Pseudocephalus je nepohyblivý a tvoí malou vypuklinu uprosted prvního

hrudního lánku. Na pseudocephalu je u všech larev 1. instaru vytvoen

1 pár smyslových orgán v podob silnji pigmentovaných skvrn, u larev 2.

a 3. instaru u tribu Oestromyiifii 2 páry, tribu Hypodermatini 1 pár smyslových

orgán. Ústní ústrojí tvoí sklerity orální, hypostosomální a faryngeální,

larev 1. instaru jsou zachovány všechny tyto ásti. Orální sklerity pedstavují

obloukovité ústní háky, pipojující se stední ástí protáhlým hypostomálním

skleritm, a zaostený stední sklerit mezi tmito háky (obr. 157 C, D).

Hypostomální sklerity jsou spojeny nepigmentovaným faryngeálním skleritem,

vybíhajícím v 3 ploché útvary, z nichž 2 leží na hbetní, 1 na bišní stran.

larev 2. a 3. instaru nkterých rod (tribus Hypodermatini) pední a stední

ústní sklerity chybjí.

Na pedních okrajích tlních lánk larev jsou pásy trn, u larev 2. a 3.

instaru i na zadních okrajích. U larev 2. a zvlášt 3. instaru jsou trny silnji

vyvinuty na bišní stran tla, kde jimi bývá opaten též vtší poet lánk.
Trny jsou uspoádány v píných adách, jejich špiky smují ke stedu

lánk. Na 8. zadekovém lánku smují menší trny ve více adách od stedu

lánku, kde obklopují dýchací destiky.

Vnjší dýchací ústrojí larev tvoí pár sklerotizovaných dýchacích otvor na

pedním konci tla mezi 1. a 2. hrudním lánkem a pár zadních dýchacích

otvor (stigmata) , ležících na sklerotizovaných dýchacích destikách (peritre-

my) na 8. zadekovém lánku. U larev 1. instaru jsou zadní stigmata ped-
stavována shlukem jednotlivých okrouhlých, na obvodu sklerotizovaných

dýchacích pór. U larev 2. a 3. instaru leží vtší poet dýchacích pór na

jednotlivých okrouhlých dýchacích destikách, v jejichž stedu je šev, vzniklý

po svleení sklerotizované výztuhy vzdušnic a spojený úzkým proužkem

(kanálkem) s vnitním okrajem destiky. Poet dýchacích pór se u každého

dalšího instaru zvyšuje.

Kukla

Kukla je uzavena v soudekovitém pupariu, tvoeném smrštnou a ze-

sílenou pokožkou 3. instaru larvy, na níž se zachovávají hlavní morfologické

znaky (tab. XI c). Na hbetní stran pední ásti kukly je švem vyznaeno
oválné víko, jímž se otvírá puparium pi líhnutí dosplce.
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VÝVOJ BIONOMIE

Larvy stek eledi Hypodermatidae jsou specifickými cizopasníky nkterých

savc — hlodavc eledí myšovitých a veverkovitých, zajícovc eledi pišu-

chovitých a pežvýkavých sudokopytník eledí jelenovitých a turovitých —
v jejichž tle se vyvíjejí. Steci mají 1 generaci do roka. Samiky kladou vy-

sunovatelným kladélkem na srst hostitel vajíka, která mají zvláštní zaízení

pevnému pichycení na chlupech. (Jen u rodu Portschinskia je kladélko

krátké, nevysunovatelné a vajíka nejsou opatena tímto zaízením.) Samiky
jednotlivých druh kladou 300—800 vajíek. Naletování samiek stek vy-

volává u hostitelských zvíat ekologické ochranné reakce — kup. skot ped
stekem hovzím divoce prchá — ,,stekuje."

Z vajíek po nkolika dnech vylíhlé larw 1 . instaru pronikají do kže hos-

titele, druh podeledi Oestromyiinae, cizopasících na hlodavcích a pišu-

chách (triby Portschinskiini, Oestrodermatini, u nás Oestromyiini), se \. dále

vyvíjejí pod kží v míst vniknutí nebo blízko nho. Boule s larvami jsou

umístny vtšinou na zadní ásti tla nebo na stehnech a plecích.

druh cizopasících na sudokopytnících (podele Hypodermatinae, tribus

Hypodermatini) jsou vajíka kladena vtšinou na spodní stranu tla a larvy

1. instaru po vniknutí do kže putují v pojivové tkáni pod kží a mezi svaly

ve smru proti zemské pitažlivosti a usazují se konen pod kží na hbet.
Umístní larev v boulích na hbet snižuje nebezpeí, že larvy budou rozdrceny

hostitelem pi jeho ulehnutí.

Cesty migrace larev 1. instaru v tle hostitel se liší u jednotlivých druh.

Oedemagena tarandi^ Hypoderma diana a H. actaeon larvy 1. instaru putují

v podkožním a mezisvalovém pojivu. Larvy H. bovis putují mezi svaly podél

nervových drah a vnikají do páteního kanálu do tukové tkán mezi tvrdou

plenou míchy a okosticí. Larvy H. lineatum pronikají bišní a hrudní dutinou

do jícnu, kde se usazují v podslizniní vrstv. V tchto tkáních setrvávají larvy

obou druh stek skotu v klidu i nkolik msíc, než pokraují v migraci

pod kží na hbet.

Pod kží se kolem larvy vytváí vazivová schránka, projevující se zevn
jako boule. Larva se v podkožní bouli 2 X svléká (do 2. a 3. instaru), vytváí

v kži otvor, jímž získává pístup vzduchu, a bhem rstu mnohonásobn
zvtšuje svj objem a nabývá soudekovitého tvaru. Larvy vyluují anti-

bakteriální látky, udržující dutinu boule sterilní. Období vývoje larev v pod-

kožních boulích (období klinického projevu onemocnní) pipadá u rodu

Hypoderma na jarní msíce, u rodu Oestromyia na konec léta až zaátek podzimu.

Dozrálé larvy ztmavnou, opouštjí otvorem v bouli tlo hostitele a kuklí se

v zemi (tab. XI b).

Mladá zvíata jsou napadána larvami stek silnji, U dosplých kus se
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vytváí uritá odolnost, zpsobující vyšší úmrtnost larev 1. instaru. Vývoj larev

v mladých kusech je též rychlejší, kup. u steka hovzího vypadávají do-

zrálé larvy pibližn o 1 msíc díve. Poetnost larev v boulích se u jednotlivých

druh stek liší, dosahujíc na 1 zvíeti kup. u Oestromyia leporina na hraboši

až 18, na pišuše až 100 larev, u Hypoderma bovis až 153, u H. diana až 500,

u Oedemagena tarandi až 1487 larev. Poetnost populace stek v uritém míst

je pímo závislá na poetnosti populace hostitel.

Dlouholetým fylogenetickým vývojem se vytvoily vzájemné vztahy pa-

razita a hostitele uritých druh. Poetnost parazita je regulována obrannou

schopností organismu hostitele, která psobí uhynutí urité ásti migrujících

larev. Cím vtší ást populace hostitele je napadena, tím silnji psobí tito

vnitní initelé, urující druhov specifickou hranici poetnosti parazita.

Rozdlení larev stek ve stádech skotu lze vyjádit matematickou zákonitostí

negativního binomického rozdlení (Breev 1972), která se zvlášt pi vyšším

napadení uplatuje na místech od sebe znan geograficky vzdálených (Breev

a Miná 1976).

Jednotlivé druhy stek pravideln cizopasí na jednom nebo nkolika

blízce píbuzných druzích hostitel (viz systematickou ást). Na nespeci-

fických hostitelích se vzácn vyskytnou jednotlivé larvy, které však vtšinou

v cizorodém prostedí nedokoní vývoj. Kup. larvy steka hovzího byly

zjištny též u kon, buvola, ovce, kozy, koky a lovka (Grunin 1962, Miná
a Povolný 1971 aj.).

Larvy stek cizopasící u hlodavc a zajícovc se v hostiteli vyvíjejí jen

krátkou dobu, nepesahující obvykle 1 msíc (kup. Oestromyia leporina). Ne-

píznivé období roku pekávají tyto druhy ve stadiu kukly. Druhy cizopasící

na kopytnících pekávají nepíznivé zimní období v tle hostitele a stadium

kukly je pak pomrn krátké, v závislosti na teplot 1 —3 msíce.

Dosplci žijí jen nkolik dní, kup. steek hovzí pi teplot 20 °C 4 —6
dní, pi 5°C 12—21 dní (Breev 1971, Miná 1974a), piemž nepijímají

potravu, trávíce ze zásob nahromadných ve stadiu larvy. setkání jedinc

rzného pohlaví pispívá výskyt dosplc v pírod v ne píliš dlouhém ob-

dobí. Je zabezpeen hlavn tím, že vývoj kukel pozdji se zakuklivších larev

je pi vyšší teplot v pokroilejším jaru rychlejší a že samci se shromažují na

uritých místech, kde dochází páení. Tmito shromaždišti jsou u nkterých

druh vyvýšená místa v pírod (druhy rod Oestromyia a Oedemagena), u ji-

ných místa s uritými vlastnostmi a mikroklimatem, kup. sluncem ozáená

písitá místa na pastvinách nebo urité úseky lesních cest (druhy rodu Hypo-

derma). Samci se v tchto místech zdržují po celý život.

Steci létají jen za teplého poasí a páí se krátce po vylíhnutí. Suché a teplé

poasí v období vývoje kukel a letu dosplc je pron píznivé. Tomu odpovídá

velký poet druh obývajících suché biotopy. Též nkteré druhy s velikým
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areálem, kup. hovzí steci, se nejhojnji vyskytují v suchých stepních ob-

lastech. Výskyt stek skotu (a patrn i dalších) je ovlivnn poasím — po

teplém a suchém lét je jejich poetnost zeteln vyšší.

SYSTEMATICKÉ POSTAVENÍ, KLASIFIKACE
A FYLOGENEZE ELEDI

Steci eledi Hypodermatidae náleží mezi tzv. vyšší mouchy, a to do podádu
krátkorozí {Brachycera) , oddílu kruhošví {Cyclorrhapha) , skupiny Schizophora,

podskupiny Calyptrata. Brauer (1863) zahrnoval pvodn všechny steky vetn
podkožních do jedné eledi Oestridae. Dalšími autory byla tato nestejnorodá

ele rzn rozdlována, kup. podkožní steci byli jako podele azeni do

eledi Oestridae (Zumpt 1965). Na základ souasného výzkumu je zcela opráv-

nné považovat podkožní steky za pirozenou skupinu systematické hodnoty

eledi, jak o tom svdí krom jiných znak hlavn shoda morfologie vývo-

jových stadií a pohlavního ústrojí samc, shodná žilnatina i charakteristické

zvláštnosti morfologie a bionomie této skupiny. Tak je též tato skupina hodno-

cena v souasných širších systematických pracích (Grunin 1969, Rohdendorf
1964 aj.), a tedy i v této práci. ele Oestridae ]q eledi Hypodermatidae blízká,

ale má též hodnotu samostatné eledi.

Vyšší mouchy [Cyclorrhapha) jsou známy z kídové doby a z tetihor (Oben-

berger 1964 aj.). Pedky podkožních stek byly voln žijící mouchy sku-

piny Calyptrata, vázané zpsobem života (ekologicky) na poetné populace

nkterých savc a vyvíjející se patrn v jejich výkalech a mrtvolách. Tyto

znan rozšíené mouchy postupn pešly zprvu obasnému cizopasnictví

(kup. v povrchových ranách), pozdji se jednotlivé populace much vázaly na

urité druhy hostitel a cizopasnictví se stávalo pravidelným. Podobný
široký rozsah zpsobu života od zcela volného po rzné zpsoby cizopasnictví

se stále projevuje u eledi bzuivkovitých — Calliphoridae, která je podkož-

ním i nosním stekm patrn nejpíbuznjší.

Pes dalekosáhlé morfologické zmny, vyvolané cizopasným zpsobem
života, a nkteré starobylé znaky pešli steci parazitismu na jednotlivých

eledích savc pravdpodobn nezávisle na jejich vzájemných fylogenetických

vztazích (tj. vývoj stek nebyl soubžný s vývojem jejich dnešních hostitel).

Hlavním initelem byla poetnost a dostupnost hostitel, kteí vesms patí

alespo místy hojn se vyskytujícím druhm. Pechod z vývojov starších,

vymírajících druh na jiné druhy, jakož i vývoj z much kuklic, specializovaných

cizopasník hmyzu, nelze pedpokládat, jak dokázal Grunin (1962 aj.).

Za vývojov starší lze považovat podkožní steky podeledi Oestromyiinae

(Grunin, 1977), cizopasící u hlodavc a zajícovc, jejichž vývoj bez složitých
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migrací v tle hostitele i jejich morfologie (zvlášt tribu Portschinskiini) je p-
vodnjší. Steci podeledi Hypodermatinae (tribu Hypodermatini), cizopasící na

kopytnících, jsou vývojov pokroilejší, jak je zejmé z vtšího morfologického

pizpsobení cizopasnictví a velmi složité bionomie nkterých druh.

SLOŽENÍ A PÜVOD FAUNY SSR

ele Hypodermatidae obsahuje 11 rod s 30 až 35 druhy, náležejících do

ty trib. Je rozšíena pevážn v mírném pásmu palearktické oblasti. V Se-

verní Americe se vyskytují jen 3 pvodn eurasijské druhy dvou rod tribu

Hypodermatini, v Africe jižn od Sahary z téhož tribu jen endemický rod Stro-

bilooestrus Br. se temi druhy.

Nejvtší poet druh i vyšších systematických jednotek vetn endemických

žije v Asii, která je stediskem vývoje této eledi. V Evrop žije jen 5 rod
z trib Hypodermatini (2 rody, 5 druh), Oestromyiini (1 rod, 1 druh) a Portschin-

skiini (1 rod, 1 druh), z toho jen 2 druhy endemické — Hypoderma actaeon

a Portschinskia neugebaueri (Portsch.). Fauna SSR obsahuje 5 druh, z nichž 1

je stedoevropským endemitem, ostatní jsou široce rozšíeni v Eurasii.

HOSPODÁÍlSKÝ A ZDRAVOTNICKÝ VÝZNAM

Podkožní steci psobí zvlášt pi vyšší poetnosti znané škody na zdra-

votním stavu hostitel. Nejvíce trpí napadená zvíata v období nejvtšího

vývoje larev v podkožních boulích, což se projevuje zhoršením zdravotního

stavu, úbytkem na váze a v nkterých pípadech mže vést i uhynutí. Ne-

pízniv psobí též rušení zvíat naletujícími steky. U domácích zvíat

vznikají vyíslitelné hospodáské škody ztrátami na pírstcích masa, na do-

jivosti, poškozením kží, dále též znehodnocením masa v postižené ásti

tla, popípad uhynutím, zvlášt pi nepíznivých podmínkách chovu.

Tyto ztráty jsou udávány v rzném vzájemném pomru. Kup. Breev

a Grunin (1959) uvádjí v SSSR škody na kžích, mase a mléce v pomru
1:6:12, jiní autoi uvádjí ješt vyšší podíl ztrát na dojivosti. Nejpesnji

lze vyíslit ztráty vzniklé prodravním zpracovávaných kží, které jsou udá-

vány podle stupn napadení v rzných místech 8—45 % (tab. XI).

Ztráty na pírstcích masa u mladého dobytka, projevující se hlavn v ob-

dobí klinického projevu onemocnní, jsou za rzných podmínek a stupn
napadení udávány od 8 do 32 kg, vtšinou mezi 8—15 kg. Ztráty na znehodno-

ceném mase porážených zvíat v uvedeném období jsou prmrn 5 kg.

napadených kus byl zjištn též zhoršený tlesný vývoj. Ztráty na dojivosti,

psobené rušením pasoucího se dobytka létajícími steky, byly rznými autory
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odhadovány na 25 —50 %. Ztráty na dojivosti se pi rzném stupni napadení
larvami \7cisluji 10—25 % roní dojivosti (Grunin 1962, íha a spol. 1977

aj.).

uhynutí jednotlivých zvíat mže dojít pi hromadné invazi larev u osla-

bených kus. Píinou jsou kup. u skotu obrny zpsobené nahromadním
larev 1. instaru druhu Hypoderma bovis v pátením kanálu nebo zánt jícnu zp-
sobený larvami H. lineatum. Též v dsledku anafylaktického šoku pi rozdrcení

larev v boulích u skotu, zvlášt pi jejich neodborném odstraování, mže
dojít úhynu. Celkové hospodáské ztráty psobené hypodermatózou skotu

dosahovaly v rzných zemích ped zapoetím akcí omezení tohoto onemocn-
ní vysokých ástek, kup. v Sovtském svazu 500 mil. rubl (Breev a Grunin

1959). V eskoslovensku byly tyto ztráty vyísleny veterinárními odborníky

na 100 mil. Ks i více. Podobné ztráty vznikají cizopasnictvím nkterých

dalších druh stek na hospodáských zvíatech (sobech, kozách) a druh
rodu Hypoderma na lovné zvi. Tyto ztráty nebyly dosud pesn a souhrnn
vyísleny.

Zdravotní význam podkožních stek spoívá v ojedinlých pípadech vý-

voje larev, nejastji druh Hypoderma lineatum a H. bovis, v tle lovka.
tomu mže dojít pi styku lidí s dobytkem napadeným steky, když se z va-

jíek vylíhlé larvy 1. instaru dostanou na kži lidí a proniknou do ní. astji
tomu dochází u dtí než u dosplých. Vtšinou jde o napadení jednou, vzácn

více larvami. Velké nebezpeí pro zdraví i život napadených lidí pedstavuje

migrace larev v tle podél nervových drah proti smru zemské tíže. Vtšinou

larvy totiž vnikají do hlavy a znaná ást z nich do oka. Jestliže se larva usadí

v pední oní komoe, lze ji odstranit operací, vnikne-li do vnitních ástí

oka, vede to jeho ztrát. Onemocnní se projevuje bolestmi a zvýšeným

potem eosinofilních leukocyt v krevním obraze. Zvlášt nebezpené jsou

pípady vniknutí larev do mozku. Též v SSR byly zaznamenány u dtí

pípady vniknutí larvy 1. instaru druhu H. bovis do oka (Vozár 1954, Povolný

1960 aj.).

OCHRANA A BOJ

Boj s podkožní stekovitostí skotu je provádn asi 50 let rzn úinnými
látkami. Ochranná opatení, jako je noní pastva a zahánní zvíat pod ochran-

né pístešky, jsou málo úinná. Proti samikám kladoucím vajíka a líhnoucím

se larvám 1. instaru bylo používáno postik stád insekticidy (díve chlorova-

nými uhlovodíky typu DDT, novji organofosfáty) v letním období. Pro nut-

nost astého opakování postik (po 8 — 10 dnech) je tato metoda velmi prac-

ná. Metody tlumení stekovitostí se sousteovaly hlavn na hubení larev

v tle.
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Starší metody byly zameny na hubení larev 2. a 3. instaru v podkožních

boulích v jarním období. Z poátku byly larvy mechanicky vytlaovány otvory

v kži, pozdji hubeny vtíráním chemických prostedk do otvor v boulích.

Bylo použito kup. fenolu, jodoformu, paradichlorbenzenu, nebo rostlinných

jed, jako rotenonu, pyrethra, nikotinu, alkaloid kýchavice bílé aj.

Po 2. svtové válce bylo používáno insekticid na základ chlorovaných

uhlovodík, hlavn DDT a HCH (u nás pípravky Dibovin, Dynocid, Ridex,

Hexadynol a Bovinol), od jejichž používání bylo pozdji pro hromadní se

v tkáních upuštno.

Vhodnjším chemickým prostedkem jsou insekticidy ze skupiny organo-

fosfát, z nichž nkteré jsou pomrn málo jedovaté pro obratlovce, vysoce

úinné na bezobratlé a psobí pímo nejen na larvy stek pod kží (vtíráním

do otvor), ale i systémov — v celém organismu — na migrující larvy 1.

instaru. Proto se jich používá hlavn preventivní léb napadeného skotu

v podzimním období. Organofosfáty perušují innost životn dležitého enzy-

mu cholinesterázy. tlumení hypodermatózy se nejastji používá pomrn
málo jedovatého organofosfátu trichlorfonu (0,0-dimethyl-2,2,2-trichlor-l-

-hydroxy-ethylfosfonát), který je úinnou látkou ady pípravk (Chlorofos,

Neguvon, Bubulin aj., dále s. preparát Soldep, Hypocid, Neohypodermin

a Arpalit spray) v nejvhodnjších dávkách 40 —60 mg/kg. Bylo používáno i pí-

pravk na základ jiných organofosfátu, které jsou však pro vyšší jedovatost

mén vhodné.

Použitím uvedených látek proti migrujícím larvám se pedchází škodám

vznikajícím v období klinického projevu onemocnní. Používají se v tabletách,

krmivu nebo pitné vod (per os), v injekcích a nejvhodnji zevn — poléváním

pípravky, které mají schopnost pronikat kží do tla ošetovaných zvíat.

V CSSR byla hypodermatóza skotu v eské socialistické republice v období

1969—1972 vymýcena Hypocidem se zevním použitím (Miná 1972a, 1974b).

Dále je ve svt veden boj s podkožními steky sob a koz.

PIROZENÍ NEPÁTELÉ

Pirozenými nepáteli stek jsou nkteí ptáci, kup. vrány, havrani,

straky, rackové, špaci, píležitostn pojídající vypadlé larvy stek. Dosplce

loví též nkteí ptáci, kup. konipasi, z hmyzu vážky a roupci. V kuklách

Hypoderma bovis byli zjištni cizopasníci z ádu blanokídlých — JVasonia vitri-

pennis (Walker) {Chalcidoidea, Pteromalidae) , Alysia sp. {Ichneumonoidea, Braconidae)

a Trichopria sp. {Proctotrupoidea, Diapriidae) — a hmyz hubící houba Beauveria

tenella. Pirození nepátelé však nejsou specifití a nemají podstatný vliv na

snížení poetnosti stek.
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KLÍ PODELEDÍ A RODU ELEDI HTPODERMATIDAE

Dosplci

(2) Tlo pokryté chloupky. Na okrajích stedohrudi a na zadním okraji štítku a za-
dckových terg delší šttiny (makrochaety) . Klypeus široký, hrudní šupinky oválné
protáhlé. Zbytky ústního ústrojí zachovány v podob kulikovit>ch makadel a zbyt-
ku sosáku (obr. 1 56 B) ( I . podele^/^) . . . I . rod Oeíírom^ío (str. 403)

( 1 ) Tlo pokryté hustými dlouhými chloupky, bez makrochaet. Ústní ústrojí beze zbytk
makadel (obr. 156 A). Klypeus široký, hrudní šupinky kulaté. Holen uprosted
ponkud rozšíené (2. podele Hypodermatinae) ... 2. rod Hypoderma (str. 405)

Larvy 3. instaru

(2) Pseudocephalus opaten dvma páry smyslových orgán v podob pigmentova-
ných terík. Ústní háky vyvinuty. Tmy na pedním okraji tlních lánk velké,

na vrcholu zaoblené, nejvýše v 5 adách (obr. 157 F). Na pedním okraji zadeko-
vých lánk 1— 3 ady trn (1. podele Oestromyiinae)

1. rod Oesíromyia (str. 403)

(1) Pseudocephalus opaten jen jedním párem smyslových orgán (obr. 157 E). Ústní
háky nejsou vyvinuty. Trny na pedním okraji tlních lánk velké, makrosko-
pické (2. podele Hypodermatinae) 2. rod Hypoderma (str. 405)

1. podele OESTROMYIINAE

1. rod Oestromyja Brauer, 1860

Brauer, 1860, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 10: 641; Grunin, 1962: 107.

Typ rodu: Oestrus leporinus Pallas, 1778

Mouchy velikosti 11— 14 mm. Hlava je ponkud užší než hru. Kýly po
stranách klypeu úzké, s 1 adou vibriss, mediány a líce hladké. 2. lánek ty-

kadel stejn dlouhý jako široký, nepekrývá 3. i. Arista je delší než tykadlo.

Rudimentární ústní ústrojí tvoí kulikovitá makadla a zakrnlý, na konci roz-

dvojený sosák. Makrochaety na okrajích stedohrudi, zadním okraji štítku

a terg zadeku, tlo pokryté mikrochaetami. Kídla tmavji kouov zbarvená,

pole Rg otevené.

Larvy 3. instaru soudekovitého tvaru, délka tla pedstavuje asi 1,5

šíky. Na pseudocephalu 2 páry smyslových orgán, ústní háky a zeteln
pigmentované pední dýchací otvory. Pseudocephalus obklopen mnoha a-
dami drobných trn. Na bišní i hbetní stran tlních lánk pásy trn až

v 5 adách na pedních a zadních okrajích. Trny na pedních okrajích široké,

zploštlé a zakulacené, trny na zadních okrajích mnohem menší, s ostrými

špikami. Peritremy ploché, uzavené (šev uzaven uprosted dýchací destiky,

bez kanálku jejímu okraji), obklopené drobnými trny.
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Rod je rozšíen jen v palearktické oblasti. Z 5 známých druh se jen 1 vysky-

tuje též v Evrop vetn CSSR. Larvy cizopasí pod kží hlodavc a zajícovc

(u pišuch v Asii).

1. Oestromyia leporina (Pallas, 1778)

Obr. 156 B, 157 F, 158 E

Pallas, 1778 Nov. spec. quadrup. e glir. ord. Erlang., 1 : 50 {Oestrus) ; satyrus Brauer, 1858,

Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 8: 462 {Hypoderma) \ Brauer, 1860, ibid., 10: 641 {satyrus); Brauer,

1863: 30, 141, 143, 270; pallasi Portschinsky, 1902, Ežegodnik Zool. muz., 7: 205; Povolný

a spol., 1960: 33; Grunin, 1962: 109; Zumpt, 1965: 195.

Celní páska neochlupená, hndá, orbity v horní ásti tmavé, ve spodní svtle

hndé. Jednoduchá oka v erném plochém trojúhelníku, postranní oka
okrouhlá, stednípín oválné. Široký klypeus a líce svtle žluté. Zbytky ústního

ústrojí na spodu hlavy zeteln vystupují. Hru tmavošedá s ernými podélnými

perušenými pásy, spíše ve tvaru 8 skvrnek, z nichž vnitní za píným švem

jsou 2 —3 X delší než široké. Nohy erné, dlouhé, 3. pár delší než tlo. Kídla
kouová, v pední ásti svtlejší, v bazální ásti pole Rg je svtlá skvrnka.

Pední kídelní žilky hndé, báze žilky Ri tmavá. Zadeek erný, matn lesklý.

Velikost 11—13 mm.

Larva 3. instaru dorstá rozmr 15 X 10 mm. Ustní háky erné, pední

dýchací otvory s dýchací trubikou se zetelnými póry a s rozšíeným atriem.

Zaoblené ploché trny na pedních okrajích lánk jsou umístny ve 2 —3
adách na bišní stran na hrudních láncích a na 1. —7. zadekovém lánku;

na hbetní stran na hrudních láncích a na 1.—5. zadekovém lánku.

Drobné špiaté trny na zadních okrajích lánk tvoí 4—5 ad a dosahují na

bišní stran po 6. zadekový lánek, na hbetní stran po 4. L, nebo vbec
chybjí. Peritremy slab vypouklé, okrouhlé, na rozích vnitního okraje zko-

sené až hluboce vykrojené, zvlášt na horním (pedním) rohu. Larvy cizopasí

v Evrop pod kží hraboš Microtus arvalis, M. agrestis, Pitymys subterraneus,

zjištny byly též u ondatry, hryzce vodního a hraboše M. majori, v Asii na

pišulách (Ochotona) a hraboších M. oeconomus a AI. gregalis. Doba výskytu

dosplc od VIII do zaátku X, nejastji v polovin IX. Larvy se vyskytují

od poloviny VIII do poloviny XI, kukla pezimuje.

Zempisné rozšíení: Druh obývá mírné pásmo palearktické oblasti od

stední Evropy po východní Sibi v pahorkatinných a horských oblastech.

Výskyt v CSSR: Zjištn na hraboši polním a mokadnim na nkolika lokalitách v her-

cynské i karpatské oblasti. Dosti vzácný.
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2. podele HYPODERMATINAE

2. rod Hypoderma Latreille, 1818

Latreille, 1818, Nouv. diet. hist. nat. Paris, 23: 264; Atelecephala Townscnd, 1916, Pro.
U. S. nat. mus., 4:9 : 617 ; Lithohypoderma Townsend, 1917, Insec. Inscit. menst. Washington,

4: 129; Grunin, 1962: 184.

Typ rodu: Oestrus bovis De Geer, 1776

Mouchy velikosti 11— 16 mm, jejichž tlo je pokryto hustými dlouhými

nebo krátkými chloupky. Hlava je ponkud užší nebo skoro stejn široká jako

hrud. Šíka 2. i. tykadel pesahuje jeho délku (obr. 156 A). Ustní ústrojí zcela

zakrnlé, bez zetelných zbytk makadel a sosáku. Štítek dvojlaloný nebo

rozdlený mlkou rýhou, postscutellum vyvinuto. Kídla przraná, jen slab

kouov zbarvená, pole R5 obvykle otevené (obr. 156 C), žilka r-m stejn

široká jako ostatní. Holen uprosted rozšíené, na posledních láncích cho-

didel zetelné pulvilly.

Larvy 3. instaru protáhle soudekovitého tvaru, jejich délka obvykle 2 X
pesahuje šíku. Pseudocephalus s 1 párem smyslových orgán, ústní háky
chybjí. Pední prduchy nepigmentované, kapilární. Na hbetní stran

pseudocephalu drobné trny obvykle ve 2 nebo více adách. Trny na pedních

okrajích tlních lánk ostré, ve více než 2 adách. Na bišní stran jsou trny

ve více adách než na stran hbetní. Peritremy ploché nebo nálevkovité,

s více i mén zetelným kanálkem, vedoucím od vnitní strany destiky ke

stedu. Rod je rozšíen v palearktické a (pravdpodobn druhotn) v ne-

arktické oblasti. Podkožní cizopasníci turovitých {Bovidae) a jelenovitých

{Cervidae). Je známo okolo 10 druh, v CSSR 4 druhy.

KLÍ DRUHU RODU HYPODERMA

Dospélci

1 (4) Tlo pokryté dlouhými hustými chloupky. Štítek rozdlen mlkou rýhou.

2 (3) Stedohru pokryta v pední ásti žlutými, v zadní ásti za píným švem erno-

hndými chloupky, tvoícími 2 výrazné píné pásy (obr. 154). Podélné vypuklé

pásky na hrudi zakryty chloupky. Chloupky na zadeku uprosted rozdleny,

takže prosvítá tmavý podklad v podob podélné pásky

\. H. bovis (str. 407)

3 (2) Sedožluté chloupky netvoí na pední ásti stedohrudi píný pás, jsou jen na

pedních a zadních rozích stedohrudi ponkud hustjší. Podélné vypuklé pásky na

hrudi viditelné. Chloupky na zadeku nejsou uprosted rozdleny

2. . lineatum (str. 408)

4 (1) Tlo pokryté krátkými hustými chloupky. Štítek dvoulaloný.
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(6) Chloupky na pední spodní (nadústni i epistomální) ásti hlavy bílé. Jednoduchá
oka umístna na samostatných vystupujících hrbolcích. U základu kídla mezi
análním lalokem a kídelní šupinou hndá skvrnka (obr. 156 C)

4. . actaeon (str. 410)

(5) Chlupy na pední spodní ásti hlavy žluté. Jednoduchá oka plochá a umístná na
spoleném, mírn vystupujícím trojúhelníku. Na kídlech mezi análním lalokem
a kídelní šupinou není hndá skvrnka 3. //. diana (str. 409)

Larvy 3. instaru

1 (4) Peritremy na posledním lánku zadeku zcela obklopeny drobnými trny.

2 (3) Peritremy zeteln nálevkovité, délka kanálku vedoucího od vnitního okraje des-

tiky ke stedu je vtší než jeho šíka (obr. 158 A). Trny na zadním okraji tlních

Obr. 158. \— E — zadní dýchací destiky (peritremy) larev III. instaru. A — Hypoderma bovis,

— . lineatum, — . diana, D — . actaeon, E — Oestromyia leporina. F — H. bovis, zadní

dýchací destiky larvy II. instaru.
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lánk vyvinuty na bišní stran na 1.— 6. zadekovém i., na hbetní stran na

L— 4. (— 5.) i 1. . bovis (str. 407)

(2) Peritremy ploché, délka kanálku vedoucího od vnitrního okraje destiky ke stedu

je vtšinou stejná jako jeho šíka (obr. 158 B). Trny na zadním okraji tlních lánk
na bišní stran na 1.— 7. zadekovém i., na hbetní stran na 1.— 6. (— 7.) i.

2. . Iweatum (str. 408)

( 1 ) Peritremy nejsou souvisle obklopeny pásem drobných trn, jsou-li trny pítomny,

vyskytují se jen v navzájem oddlených skupinách.

(6) Peritremy vysoké, nálevkovité. Trny na zadních okrajích tlních lánku na hbetní

stran vždy chybjí. Peritremy leží tsn vedle sebe, prostor mezi nimi je úzký, po
celé délce stejn široký (obr. 158 D) 4. . acaíon (str. 410)

(5) Peritremy ploché. Nepoetné trny na zadních okrajích tlních lánk na hbetní

stran se mohou vyskytovat na 1.— 3. (— 5.) zadekovém i. Prostor mezi pcritrc-

mami v horní polovin pibližn 2X širší než ve spodní polovin (obr. 158 C)

3. . diana (str. 409)

1. Hypoderma bovis (De Geer, 1776) — Steek hovzí

Obr. 154, 155, 156 A, D, E, 157 A— G, 158 A, F

Dc Geer, 1776, Mém. p. serv. hist. ins. Stockholm, p. 297 (Oestrus) ; hsteroptera Macquart,

1843, Dipt. exot., 2: 24; bellieri Bigot, 1862, Ann. Soc. ent. Fr., (4) 2: 113; Brauer, 1863: 124;

Ganser, 1951 ; Gebauer, 1958; Grunin, 1953: 79, 1962: 185, 1969: 105; Zumpt, 1965: 218.

Dlouze ochlupené, meláku podobné mouchy. Hlava je ponkud užší než

stedohru a pokrytá žlutavými chloupky. Klypeus obdélníkovitého tvaru.

Zbytky ústního ústrojí jen v podob malého erného hrbolku. Tlo erné,

hru pokryta v pední polovin žlutavými chloupky, v zadní polovin erno-

hndými až ernými. Štítek s žlutavými chloupky. Nohy 2. a 3. páru s uprosted

ztluštlými holenmi, stehna tmavá, holen a chodidla hndá. 3. pár noh dlou-

hý jako tlo, 1. i. zadních chodidel u cJ je delší než 3 následující lánky,

u $ delší než 4 následující lánky. Kídla svtle hndošedá s hndými žilkami,

dlouhá 9— 11 mm. Zadeek s pínými pásy tmavožlutých (na 2. tergu),

erných (na 3. tergu) a rezav oranžových chloupk (na 4. a 5. tergu). Chloup-

ky ve stední linii rozdleny. Velikost 13—15 mm.

Larva 3. instaru dorstá rozmr 28—30 X 14 — 15 mm. Brázdy mezi

lánky výrazné, boní laloky siln vystupující. Trny na okrajích tlních lánk
jsou oste zakoneny; na pedních okrajích lánk jsou zeteln vtší než na

zadních. Trny na pedním okraji lánk ve 2 —3 adách, a to na bišní stran

hrudních lánk a na 1.-6. i. zadekovém, na hbetní stran na hrudních

láncích a jen na 1. —2., nejvýše 3. i. zadekovém. Trny na zadních okrajích

lánk na bišní stran 5. zadekového lánku v 8 —9 adách, na 6. i. v 5 —6
adách; na hbetní stran na 1. a 2. hrudním lánku a 1. zadekovém lánku
v 1 ad, na dalších zadekových láncích ve více adách, až v 5 —6 na 4. a 5.
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zadekovém lánku. Peritremy vysoké 1—1, 2 mm, nálevkovité, oválného

tvaru. Jsou obklopeny mikroskopickými trny až ve 20 adách. Dozrálé larvy

jsou siln tmav pigmentované, zvlášt na okrajích tlních lánk s adami
trn.

Hospodásky neobyejn závažný cizopasník hovzího dobytka (viz obecná

ást). Vyvíjí se též na zebu, buvolu a jaku, zjištn byl i na jiných druzích do-

mácích zvíat a na lovku. Migrující larvy 1. instaru se doasn usazují v pá-

tením kanálu. Doba výskytu dosplc od poloviny VI do poloviny IX,

larvy 2. —3. instaru pod kží skotu od poloviny III do VIII. Stadium kukly

trvá v pírod 1 —2 msíce.

Zempisné rozšíení: Rozšíení v mírném pásmu severní polokoule

dosahuje v Eurasii na sever po 62 —68° severní šíky, na jih do s. Afriky,

Mongolská a s. Cíny, v Severní Americe na jih po jižní státy USA na 38° s. š.

V centrální Asii rozšíen na jih do hranice stepního a polopouštního vegeta-

ního pásma.

Výskyt v SSR: Zvlášt v horských a podhorských oblastech s pastevním chovem skotu.

Roztroušen se vyskytoval v pohraniních horských oblastech ech a Moravy, souvisle byl

rozšíen v pastevní oblasti Šumavy. Do r. 1972 v CSR plánovitými akcemi vyhuben (Miná
1972, 1974b). Vyskytuje se nyní již jen na moravsko-slovenském pomezí a na stedním
Slovensku.

2. Hypoderma lineatum (De Villers, 1789)

Obr. 157 D, 158

De Villers, 1789, Gar. Linn. ent., 3: 349 (Oestrus); bovis var. vernalis Clark, 1815, Essay on

the Bots, London: 37 {Oestrus) ; supplens Walker, 1849, Cat. Dipt. Brit. Mus., 4: 685 {Oestrus)
;

Brauer, 1863: \22;bonassi Brauer, 1876, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 25: 220; sinense Plcske,

1926, Ann. Mus. zool. Acad. Sei. URSS, 24: 220; Séguy, 1928, Encycl. ent. (A), 9: 87: Gru-
nin, 1962: 202, 1969: 116; Zumpt, 1965: 221; Baratov, 1972: 137 pp. (var. sinense PI.).

Druh velmi podobný . bovis, avšak menší. Klypeus podkovovitého tvaru.

Hru shora pokryta jednobarevnými tmavými chloupky, na ramenních

hrbolcích a zadních rozích stedohrudi šedožlutými delšími chloupky. Podélné

pásky na hrudi nejsou zakryty chloupky. 1. i. zadních chodidel u ^ stejn

dlouhý jako následující 3 lánky, u ? o málo delší. Zadeek zbarv^en podobn
jako u H. ^om, jen chloupky na 4. a 5. tergitu hndožluté. Chloupky ve stedu

zadeku nejsou rozdleny. Velikost tla 11—14 mm, kídla 8—9 mm.

Larva 3. instaru menší a protáhlejší než u pedcházejícího druhu, dorstá

rozmr 26 X 12 mm. Brázdy mezi lánky mlké, boní laloky jen málo vy-

stupují. Trny na pedních okrajích tlních lánk v 1 —2 adách, na bišní
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stran na hrudních láncích a na zadekových láncích 1.— 6., na hbetní

stran na hrudních láncích a zadekových láncích 1.—4. (až 5.). Trny na

zadních okrajích lánk na bišní stran na všech hrudních a zadekových
láncích v 6 —10 adách; na hbetní stran na 1. a 2. hrudním lánku a 1. za-

dekovém lánku v 1 ad, na dalších zadekových láncích více adami —
až v 8 — 10 adách na 6.-7. zadekovém lánku. Peritremy velmi ploché,

jen 0,1 mm vysoké. Jsou obklopeny mikroskopickými trny v 10—15 adách.
Dozrálé larvy jsou mén pigmentovány, žlutohndé barvy.

Hlavním hostitelem tohoto druhu je skot, cizopasí též na zebu, buvolech,

bizonech a jacích (na jaku H. lineatum var. sinense Pleske; Baratov 1972).

Výjimen se larvy mohou vyskytovat na dalších domácích zvíatech nebo na

lovku. Migrující larvy 1. instaru se doasn usazují v podslizniní tkáni

jícnu. Dosplci se vyskytují od V do VII, larvy 2. a 3. instaru pod kží skotu od

poloviny II do druhé poloviny IV. Ve srovnání s H. bovis je doba vývoje tohoto

druhu posunuta na asnjší období roku asi o 1 msíc.

Zempisné rozšíení: V mírném pásmu severní polokoule, jižnji než

H. bovis. V Euroasii po 57 —62° s. š., na jih do severní Indie, Pákistánu, jižního

Mongolská, severní Cíny a Japonska, též v polopouštním pásmu. V Severní

Americe je oblast rozšíení H. lineatum vymezena severn 55° s. š., jin 10° s. š.

(Mexiko, Kostarika, Haiti). Zavleen též na Havajské ostrovy.

Výskyt v CSSR: Pouze na Slovensku v pastevních oblastech se sušším podnebím. Znám
z lokalit Samorín, Zlaté Moravce, Martin, Prešov, Humenné, Ruská Porubá. V posledních

letech se v dsledku akcí tlumení stekovitosti stal vzácným.

3. Hypoderma diana Brauer, 1856 — Steek srní

Obr. 158

Brauer 1858, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 8: 397, 407; Brauer, 1863: 1 13; a/m Ullrich, 1936,

Tieräzd. Woch., 34: 577; Eichler, 1938, Zeitschr. Parasitenk., 10: 549; Grunin, 1962: 215;

Zumpt, 1965: 225.

Menší štíhlý druh, s tlem pokrytým krátkými hustými chloupky. Hlava je

pibližn tak široká jako stedohrud a pokrytá vpedu a po stranách žlutými,

na ele tmavými chloupky. Šíka klypeu je ponkud vtší než jeho délka. elo
(J v nejužším míst široké jako 1/3 délky oka. Jednoduchá oka na spoleném
trojúhelníkovitém hrbolku, plochá. Hrud tmavá, šedožlut ojínná, pokrytá

idšími žlutohndými chloupky, na bocích hustšími a delšími. Tmavé podélné

pásy na stedohrudi viditelné. Nohy dlouhé, hndožluté, se stehny v bazální

ásti tmavými. Kídla se svtle hndými žilkami. Zadeek šedohndý, s pí-
nými modrošedými pásy na tergech. 2. tergum a boky zadeku pokryté
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delšími tmavožlutými chloupky, na 3. a 4. tergu pevládají kratší tmavé chloup-

ky, 5. tergum pokryto idšími rezav žlutými chloupky. Velikost 11—12 mm.

Larva 3. instaru dorstá rozmr 22—25 x 10—11 mm. Na horní stran

1 . hrudního lánku nad pseudocephalem 2 —5 ad oblouko\át rozložených

mikroskopických trn. Trny na pedních okrajích 2. a 3. hrudního lánku
v 1—4, obvykle 2—3 adách, na bišní stran na 1.-6. —7. zadekovém
lánku ve 4—6 adách, na hbetní stran na 1. —3. —5. i. zadeku. Trny na

zadních okrajích lánk na bišní stran na 1.— 5. —6. zadekovém lánku
ve 4—6 adách, na hbetní stran bu zcela chybjí, nebo jen jednotliv na

1. —3. i. zadeku. Na 8. zadekovém lánku kolem peritrem nejsou vyvinuty

drobné trny. Peritremy ploché, vysoké do 1 mm, ledvinovitého tvaru, s me-

zerou mezi nimi 2 X vtší v horní ásti než v dolní. Na vnitní stran každé

peritremy je široký, jejímu stedu vedoucí kanálek.

Larvy H. diana cizopasí p>od kží srnce obecného {Capreolus capreolus),

který je hlavním hostitelem tohoto druhu, a dále na jelenu evropském {Cer-

vus elaphus). Byly zjištny též u daka, soba, jelena sika, losa, kamzíka a muf-

lona. Na jednom kusu srní zve cizopasí až nkolik set larev. Doba výskytu

dosplc od V do VII, larvy 2. instaru pod kží od XI do II, larvy 3. instaru

v II -III.

Zempisné rozšíení: V mírném pásmu palearktické oblasti od západní

Evropy pes východní Evropu a stední Asii po Dálný Východ pibližn od

30 do 60° s. š.

Výskyt v ÖSSR: Na celém území republiky, místy hojný.

4. Hypoderma actaeon Brauer, 1858 — Steek jelení

Obr. 156 C, 157 E, 158 D

Brauer, 1858, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 8: 396; Brauer, 1863: 117; Grunin, 1962:228;

Zumpt, 1965: 227.

Podobný pedcházejícímu druhu, zavalitjší a o málo vtší. Klypeus je

stejn dlouhý jako široký, pokrytý blavými chloupky. Oi á^ v nejužším míst

široké jako 1/2 délky oka. Jednoduchá oka na samostatných vyvýšených

hrbolcích. Hru tmavošedá, svtle šed ojínná. Delší chloupky po stranách

hrudi bložluté. Nohy hndé. Zadeek tmavošedý, stíbité ojínní tvoí

píné pásy na tergech. 2. tergum a boky zadeku pokryté delšími bložlutými

chloupky, 3. tergum pevážn s kratšími tmavými chloupky, 5. tergum s re-

zav žlutými chloupky. Velikost 12— 14 mm.
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Larva 3. instaru dorstá rozmr 23x11 mm. Na spodní stran 1 . hrudního

lánku pod pseudocephalem nkolik mikroskopických trn. Trny na pedních

okrajích hrudnich lánk v 1 —3 adách. Trny na pedních okrajích jen o málo

vtší (1,5 x) než trny na zadních okrajích. Na pedních okrajích se nacházejí

na bišní stran na 2. a 3. hrudním lánku a na 1. —6. zadekovém lánku, na

hbetní stran jen na 2. a 3. hrudním lánku. Trny na zadním okraji jen na

bišní stran na tchže hrudnich a zadekových láncích jako trny na pedních

okrajích lánk, na hbetní stran zcela chybjí. 7. a 8. zadekový lánek

bez jakýchkoliv trn. Peritremy velké a vysoké (do 1,6 mm), zeteln nálev-

kovité. Ob peritremy leží tsn vedle sebe, úzká mezera mezi nimi má všude

stejnou šíku. Tvar vnitního okraje peritrem je asto mírn nepravidelný.

Vnitní šev peritremy uzavený (bez zetelného kanálku vnitnímu okraji

destiky), leží blízko vnitního okraje pod polovinou peritremy.

Larvy cizopasí pod kží jelena evropského {Cervus elaphus), který je jejich

specifickým hostitelem. Larvy 2. instaru se nacházejí pod kží v I a II, larvy

3. instaru od III do IV. Dosplci létají v V—VI.

Zempisné rozšíení: Omezeno na stední a ásten jv. Evropu:

Rakousko, Maarsko, SSR, NDR a Bulharsko.

Výskyt v CSSR: Zjištn v echách v Lánech, na Slovensku ve Zlatých Moravcích a na

Kováovských kopcích, vzácný druh.
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5. eleOESTRIDAE - Steci nosní

CHARAKTERISTIKA ELEDI

Mouchy stední až vtší velikosti (délka tla u nás žijících druh 10 až

17 mm), zavalité, pokryté dlouhými hustými chlupy, dodávajícími jim vzeze-

ní melák (obr. 159), nebo pevážn holé, jen s ídkými chloupky. Ústní

ústrojí zakrnlé, jeho zbytky však vždy zachovány. Klypeus je vtisknutý,

uprosted výrazn zúžený, z bok ohraniený kýly bez vibriss (obr. 161 A,

Obr. 159. Cephenemyia stimulator í — steek hltanový, celkový pohled.

163 A). Jednoduché oi vyvinuty, složené oi nejsou ochlupený. Na stedo-

hrudi jsou zvlášt u nkterých rod zeteln vyvinuty 4 holé vystupující podél-

né pásy, rozdlené píným švem. Kídelní žilka Mi se ohýbá pednímu
okraji kídla, samostatný výbžek M2 u nkterých rod vyvinut (obr. 161, D,

E). Hrudní šupinky (calypterae) velké, lemované krátkými chloupky. Nohy

jsou pomrn krátké, zadní pár noh též zeteln kratší než délka tla. Kladélko

$ je krátké, nevysunovatelné. Na kopulaních orgánech cJ se pední paramery

svými vrcholy dotýkají zadních paramer. Zadní ást basiphallu (apodema)

je volná, pigmentovaná semenná ampule vždy vyvinuta.

Larvy cizopasí v nosních dutinách, s nimi spojených hlavových dutinách
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v nosoUtanu kopytnik, slonovitých a klokan. Samiky snášejí živé larvy.

larev 1. instaru se ústní háky pipojují bazální ástí pedním koncm
hypostosomálních sklerit, v míst spojení je mezi ústními háky vytvoen
malý, ostrý, vped smující výbžek. Ústní háky jsou pítomny u larev všech
stadií, na vrcholu pseudocephalu vystupují zaoblené výbžky, nesoucí smys-
lové orgány v podob pigmentovaných skvrn. Na pedních okrajích tlních
lánk jsou sklerotizované ostny, smující špikami dozadu, uspoádané
vtšinou do píných ad. Zadní dýchací ploténky oválné s etnými dýchacími
otvrky. larev 2. a 3. instaru jsou rovnž zetelné mnohem menší pední
dýchací prduchy na bocích mezi 2. a 3. hrudním lánkem. Tlo larev všech

instaru je protáhlé, na bišní stran ploché, na hbetní stran vypouklé (obr.

160). Larvy 3. instaru mají na hbetní stran mezi lánky podélné, mírn vy-

stupující laloky, nkterých rod jsou na posledním lánku vytvoeny
laloky, vybíhající dozadu nad a zvlášt pod dýchacími destikami.

Obr. 160. Cephenemyia stimulator — steek hltanový, larva III. instaru.
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MORFOLOGIE

Dosplec

Nosní steci eledi Oestridae se v nkterých znacích podobají píbuzné

eledi podkožních stek. Proto uvádíme jen odlišné znaky, které nejsou

zahrnuty ani v pedcházející charakteristice eledi. Hlava je stejn široká,

u nkterých druh i širší než hru. Orbity složených oí u podeledi Oestrinae

jsou pokryty jamkami nebo hrbolky. Jednoduchá oka se navzájem dotýkají,

nebo jsou oddálena. Tetí tykadlový lánek je nejvtší. Tykadla samic jsou

ponkud vtší než u samc. Klypeus se uprosted zužuje a je v horní polovin

rozdlen více i mén vyvinutým stedním kýlem, vybíhajícím z tykadlové

jamky. Vibrissy po stranách klypeu chybjí. Zakrnlé ústní ústrojí je více

redukováno u podeledi Oestrinae než u Cephenemyiinae .

Hru je velká, stedohrud se tymi vystupujícími, uprosted napí roz-

dlenými vypouklými pásy. Štítek velký, postscutellum úzké, zvlášt u pod-

eledi Cephenemyiinae. Hrudní šupinky mírn oválné. Kídelní žilka Mi ohnuta

pednímu okraji kídla, krátká samostatná žilka M2 u nkterých rod vy-

vinuta. Pole Rg je u podeledi Cephenemyiinae otevené, u ostatních uzavené

(obr. 163 B). Nohy jsou kratší a mén vyvinuté zvlášt u podeledi Oestrinae,

kde holen jsou kratší nebo nejvýše tak dlouhé jako stehna. Drápky a pulvilly

\^vinuté.

Zadeek je vždy užší než hrud. Vnjší pohlavní ústrojí samc je utváeno

podobn jako u pedcházející eledi. Basiphallus nesrstá zadní ástí (apode-

ma) se sternální destikou, pední a zadní paramery se dotýkají (obr. 161 B, C).

Hbetní výrstek má u jednotlivých rod rzný tvar. Kladélko samiek je

krátké.

Larva

Tlo larev je v podstat utváeno obdobn jako u pedcházející eledi

(hlavní rozdíly jsou uvedeny výše v charakteristice eledi). Pseudocephalus je

pohyblivý, vtažitelný do 1. hrudního lánku. Na párových výbžcích pseudo-

cephalu je u larev 1. instaru po jednom, u larev 2. a 3. instaru po 1 —3 smys-

lových orgánech. U 2. a 3. instaru chybí ostrý výbžek mezi ústními háky
(obr. 163 E, G). Trny na tlních láncích jsou uspoádány do píných pás na

pedních okrajích lánk, zvlášt na bišní stran; na hbetní stran je otrnní

slabší, nebo zcela chybí. Na zadním okraji 8. zadekového lánku je na spodní

stran ada vped namíených trn. Tyto trny jsou zvláš velké u larev 1.

instaru a slouží spolu s ústními háky pevnému pichycení larev na sliznici.

Trny na bocích jsou u nkterých rod vtší než trny na bišní stran a mohou

tvoit ponkud oddlenou boní skupinu.

Larvy 2. a 3. instaru jsou znan podobné, otrnní a pigmentace je u larev
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3. instaru silnji vyvinuta. Na bišní stran hradních lánk všech instar je

po páru orgán, tvoených temi krátkými šttinkami. Larvy 1. instaru mají

na bocích hrudních i bišních lánk pigmentované kruhovité orgány nezná-

mého urení, rovnž jako pedchozí orgány. Zadní dýchací destiky jsou

okrouhlé nebo ledvinovité, u larev 2. a 3. instaru mají na vnitním okraji

nebo uprosted šev. Kuklu pedstavuje tmavé soudekovité puparium.

VÝVOJ A BIONOMIE

Larvy stek eledi Oestridae ßou specifickými cizopasníky nkterých druh
savc z ádu vanatc (eled klokanovití), chobotnatc (ele slonovití),

lichokopytník (ele koovití) a sudokopytník (ele prasatovití, hrocho-

vití, velbloudovití, jelenovití, žirafovití a turovití). V tropických oblastech

mají nosní steci 2 i více generací, v chladných oblastech mírného pásma

1 generaci do roka.

Samiky v letu vystikují již vylíhlé larvy po 20 — 30 v kapice tekutiny

do nozder hostitel. Samiky jednotlivých druh kladou 400—900 larev.

Larvy 1. instaru vnikají do nosních dutin, kde žijí pichyceny na sliznici

nosních skoepin. V tle hostitele pekávají nepíznivé období (v mírném

pásmu zimu, v tropických oblastech období sucha nebo deš). Na konci

nepíznivého období se larvy 1. instaru 2x svlékají a vyvíjejí v larvy 2. a 3.

instaru. Ty mnohonásobn zvtšují svou velikost a usazují se na jiných místech

v dutinách hlavy — u podeledi Cephenemyiinae v hltanu, u podeledi Oestiinae

v elních nebo rohových dutinách. Dozrálé larvy opouštjí dutiny a jsou vy-

frkávány z nosu. U larev podeledi Cephenemyiinae bylo pozorováno i vyjití

z tla po prchodu zažívacím traktem.

Larvy 1. instaru se do vyšších instar nevyvíjejí souasn, nýbrž postupn,

což je zejm pizpsobeni zvyšující pravdpodobnost pežití hostitele i vt-

šiny larev pi silné invazi. Též rozsáhlé rozšíení nkterých druh, kup.

steka ovího i na jižní polokouli, bylo umožnno postupným dozráváním

larev, z nichž ást se mohla pizpsobit rytmu podnebí nových oblastí, kam by-

ly s hostiteli zavleeny.

Silnji jsou napadána mladá zvíata. Vyšší poetnost larev 2. a 3. instaru byla

zjištna u druh cizopasících na vtších zvíatech, nap. na losu až 240 larev

{Cephenemyia ulrichi), na sobu až 230 (C trompe), na koni až 158 {Rhinoestrus

purpureus), na velbloudu až 183 larev {Cephalopina titillator). Naproti tomu na

hostitelích menší velikosti bylo zjištno nejvýše 50 larev, jako nap. na ovci

[Oestrus ovis) nebo na srnci {Cephenemyia stimulator). Poet larev 1. instaru na

jednom zvíeti je daleko vtší, jen ást larev však pežívá do vyšších instar

(Grunin 1957, Dorž a Miná 1971, Breev 1975 aj.). Pravidelné dozrávání

jen ásti larev, a to postupn, brání peplnní nosních dutin pi silné invazi.
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Stadium kukly trvá v závislosti na teplot 2 týdny až 2,5 msíce. Pitom
pozdjší kukly se vyvíjejí rychleji, takže dosplci se líhnou v kratším asovém
období. Samci se shromažují na nejvyšších bodech terénu (u rodu Cephene-

myia na vrcholcích hor, u stepního druhu Oestris ovis na zdech staveb a ovích
ohrad), kde dochází páení. Oplozené samiky setrvávají v klidu po 2—3
týdny, kdy se v jejich tlech vyvíjejí z vajíek larvy. Doba života samiek závisí

na teplot, pi nízké teplot se mže až 2 X prodloužit.

SYSTEMATICKÉ POSTAVENÍ, KLASIFIKACE
A FYLOGENEZE ELEDI

Na systematické postavení eledi Oestridae jsou podobné názory jako na

postavení eledi Hypodermatidae. Brauer (1863) ob eledi spojoval spolu

s dalšími steky v jednu ele Oestridae. Další autoi vytváeli umlé systémy,

v nichž byly i Cephenemyiinae a Oestrinae rozdlovány do rzných eledí a pi-

azovány jiným cizopasným i voln žijícím skupinám vyšších much. Novji
byli nosní steci zahrnováni jen spolu s eledí Hypodermatidae do eledi Oestridae

v hodnot podeledi (kup. Zumpt 1965 aj.). Tyto 2 skupiny jsou si bez-

pochyby fylogeneticky blízké, pesto pro rozdíly v morfologii i bionomii se

ukazuje správnjším jejich hodnocení jako samostatných eledí (Grunin

1957, Rohdendorf 1964, Obenberger 1964 aj.).

Pozoruhodný je široký okruh hostitel eledi Oestridae, zahrnující pedsta-

vitele 4 ád a 9 eledí savc. Krom 1 monotypického rodu, cizopasícího na

klokanech, parazitují nosní steci na rzných kopytnících. Zvlášt druhy rodu

Rhinoestrus cizopasí na hostitelích patících pti rzným eledím. Tato rznost

hostitel eledi Oestridae nasvduje pechodu od volného zpsobu života

cizopasnictví na druzích savc již oddlených ád a eledí, podobn jako

u podkožních stek. Podele Cephenemyiinae lze považovat vzhledem mén
pozmnné žilnatin kídel a menší redukci ústního ústrojí za pvodnjší.
Podele Oestrinae]q cizopasnictvím více pozmnna. Rod Rhinoestrus, cizopasící

na rznorodých hostitelích, lze považovat za pvodnjší než 3 další podobné
rody {Oestrus, Kirkioestrus, Gedoelstia) , specializované na druhy jedné eledi

turovitých. Samostatné je postavení monotypických rod Tracheomyia u klo-

kan a Pharyngobolus u slon,

SLOŽENÍ A PÜVOD FAUNY GSSR

ele Oestridae zahrnuje 9 rod s 30—35 druhy. Jsou rozšíeny pevážn
v etiopské a palearktické oblasti. Do Severní Ameriky zasahují 3 druhy pale-

arktického rodu Cephenemyia, v Austrálii žije endemický rod Tracheomyia. Rody
Oestrus a Rhinoestrus obývají palearktickou a etiopskou oblast, ist palearktické
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jsou rody Pharyngomyia a Cephalopina, a etiopské Pharyngobolus, Kirkioestrus a Ge-

doelstia. Za stedisko \ývoje eledi lze považovati Afriku, kde je fauna nosních

stek nejbohatší (3 endemické rody a celkem 18 až 20 druh — Zumpt
1965, Breev 1975 aj.). V Evrop žije 5 rod a 10 druh, v SSR bylo zjištno

5 druh.

HOSPODÁSKÝ A ZDRAVOTNICKÝ VÝZNAM

Nosní steci znan poškozují zdraví zvlášt siln napadených zvíat

a zpsobují významné hospodáské ztráty. Onemocnní se nejsilnji projevuje

v období dozrávání larev (v mírném pásmu koncem zimy a na jae), kdy vzni-

kají zánty hlavových dutin, vedoucí pi velmi silných invazích i uhynutí

zvíat. Velké až hromadné hynutí zvíat bylo prokázáno vždy v roce násle-

dujícím po suchém, pro steky píznivém lét, a to zvlášt u ovcí (pvodce

Oestrus ovis), koní {Rhinoestrus purpureus), sob {Cephenemyia trompe) a z voln

žijících u srní zve (C stimulator). Znaná ást hynutí srní zve, zvlášt

mláat koncem zimy, je zpsobena oslabením vyvolaným silnou invazí larev

tchto stek. Nemocná zvíata nežerou, hubnou, u mladých zvíat se pod-

statn snižují pírstky a zhoršuje celkový rst. U zvíat používaných práci se

snižuje až zcela ztrácí jejich upotebitelnost, u ovcí bylo zjištno snížení množ-

ství a jakosti vlny. Další ztráty vznikají v dob letu stek znepokojováním

zvíat, která se nepasou a hubnou. Ovce a sobi se snaží uchránit ped steky
shlukováním do stád a ukrýváním hlav tsn mezi tly ostatních zvíat ve

stád. Pi vniknutí larev 1. instaru do nosní dutiny dochází též zántm,
vedoucím pi silném napadení hynutí ovcí v letní dob.

Ztráty psobené nosními steky nebyly dosud vyhodnoceny. Jsou známa

jen dílí vyíslení u nkterých druh. Hynutí ovcí v letech silného napadení

larvami steka ovího postihuje v nkterých oblastech chovu mnoho tisíc

kus (Grunin 1957 aj.). Pokusy bylo zjištno, že ztráty na pírstcích masa za

ptimsíní období vývoje larev 2. a 3. instaru v Rostovské oblasti SSSR inily

prmrn u jehat 4,85 kg, u ovcí 5,03 kg a celková ztráta na 1 ovci prmrn
2,02 rubl (Agafonov 1971).

V oblastech s hojným výskytem nkterých druh nosních stek dochází

pípadm nakladení larev do oka, vzácn i do nosu lovka. Nejastji

tyto pípady psobí Oestrus ovis, ale též Rhinoestrus purpureus, vzácn i jiné

druhy (James 1974, Kramá 1954, Miná 1976 aj.). Larvy vniknuvší do oka

vyvolávají prudký zánt spojivek, trvající nkolik dní, ale onemocnní bez dal-

ších komplikací nezanechává trvalých následk, protože larvy se v tomto pro

n cizím prostedí dále nevyvíjejí. Ped odstranním z oka se doporuuje larvy

znehybnit slabým roztokem nikotinu nebo kokainu. Vniknutí larev do nosu vyvo-

lává déle trvající zánt nosních a elních dutin, provázený silnými bolestmi.
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OCHRANA, BOJ A PIROZENÍ NEPÁTELÉ

Zpsoby boje s nosními steky byly mén rozpracovány než metody boje

s podkožními steky. Poetnost steka ovího byla snižována stídáním

pastvin, runím sbrem dosplc, odpoívajících na ohradách a staveních,

pozdji bylo zkoušeno ošetení míst odpoinku stek insekticidy. Kon byli

chránni ped snášením larev na nozdry koženými tásnmi, pipevnnými na

nánosník ohlávky i uzdy. Nozdry koní byly natírány škrobovým lepidlem

s 12% HCH hubení larev 1. instaru. Do nozder ovcí a koní byly vstikovány

emulze výtažku kaprad samce {Dryopteris filix-mas) a HCH.
V souasnosti se proti nosním stekm hospodáských zvíat používá

organofosfátových insekticid, zvlášt na základ trichlorfonu. Larvy steka
ovího se hubí vstikováním roztoku trichlorfonu, popípad i toxinu Bacillus

thuringiensis do nozder ovcí (Grebenjuk a Sartbaev 1971 aj.); tomu úelu se

též osvdil s. pípravek Arpalit-Spray.

hromadnému ošetení ovcí nemocných oestrózou se v uzavených míst-

nostech používá insekticid v aerosolech. Díve to byly dýmovnice s HCH,
v souasné dob jsou to aerosoly organofosfát trichlorfonu (4 g/m^) a dimethyl-

-dichlor-vinyl-fosfátu (DDVP) (60 mg/m^) (Nepoklonov a Migunov 1971).

Pirozenými nepáteli nosních stek jsou nkteí ptáci a dravý hmyz,

požírající píležitostn kukly a dosplce.

KLÍ PODELEDÍ A ROD ELEDI OESTRIDAE

Dosplci

(4) Kídelní pole Rg otevené, žilka Mi vždy s prodloužením M2 (obr. 161 D, E).

Postscutellum velmi úzké, árkovité

1. podelecf Cephenemyiinae (str. 420)

(3) Tlo pokryté hustými dlouhými chlupy. Zadeková terga 5 a 6 stejn dlouhá

1. rod Cephenemyia (str. 420)

(2) Tlo s ídkými krátkými chlupy. Žilka M2 krátká, tup zakonená (obr. 161 E).

Tergum 5 je 2X delší než tergum 6 2. rod Pharyngomyia (str. 424)

(1) Kídelní pole R5 uzavené, stopkaté (obr. 163 B). Žilka Míjen u nkterých rod
a druh Postscutellum veténkovité 2. podele Oestrinae (str. 425)

(6) Okraje oí (orbity) s jamkami s ernými skvrnami na dn (obr. 163 A) . Jednoduchá

oka se dotýkají. Zadeek hladký 3. rod Oestrus (str. 425)

(5) Okraje oí pokryté velkými hndými hrbolky. Jednoduchá oka se nedotýkají. Na
zadeku velké erné hrbolky 4. rod Rhinoestrus (str. 428)

Larvy 3. instaru

(4) Uspoádání trn na bišní a hbetní stran tlních lánk je podobné. Trny jsou

sklerotizované, s tmavými špikami. U dozrálých larev na tle, zvlášt na posledním

lánku, tmavé skvrnky 1 . podeled Cephenemyiinae (str. 420)
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(3) Mezera mezi zadními dýchacimi destikami (peritremami) pibližn stejn široká,

nejvýše vzdálenost mezi spodními vnitními rohy peritrem je 2 X vtší než vzdále-

nost mezi horními vnitními rohy peritrem (obr. 162 A, D). U dozrálých larev se

erné teky nad peritremami spojují v obloukovité obrazce

1 . rod Cephenemyia (str. 420)

(2) Mezera mezi spodními vnitními rohy peritrem je nejmén 3 X vtší než mezera

mezi horními vnitními rohy peritrem. Mezera mezi peritremami se tedy výrazn

smrem dol rozšiuje (obr. 162 E). U dozrálých larev jsou erné teky nad zadními

peritremami oddlené, nespojují se 2. rod Pharyngomyia (str. 424)

(1) Uspoádání trn na bišní a hbetní stran tlních i. se liší, bišní strana je vždy

otrnna silnji (nebo pi stejném uspoádáni trn jsou vytvoeny též velké nesklero-

tizované výrstky). Na tle dozrálých larev nejsou tmavé skvrnky

2. podele Oestrinae (str. 425)

(6) Peritremy uzavené, šev se nachází uprosted destiek, s viditelným uzaveným spo-

jením od stedu vnitní strany peritremy (obr. 163 G). Trny na bišní stran lánk
nejsou uspoádány v pravidelných adách 3. rod Oestrus (str. 425)

(5) Šev na vnitníríi okraji peritrem v širokém vykrojení vnitního okraje (obr. 163 F).

Trny na bišní stran lánk uspoádány v pravidelných adách
4. rod Rhinoestrus (str. 428)

1. podeled CEPHENEMYIINAE

1. rod Cephenemyia Latreille, 1818

Latreille, 1818, Oestre. Nouv. diet. hist. nat. Paris, 23: 271 ; Agassiz, 1846, Nomen. Zool.

Index Univ., p. 72 {Cephenomyia Latr.); Endocephala Lioy, 1865, Atti Ist. Venete (3), 10: 81;

Brauer, 1863: 183; Grunin, 1957: 66; Zumpt, 1965: 146.

Typ rodu: Oestrus trompe Modeer, 1786

Mouchy velikosti 13—17 mm, pokryté dlouhými hustými chloupky, podobné

melákm. Hlava je pibližn tak široká jako stedohrud, pi pohledu zepedu

její šíka pesahuje výšku v pomru 3 : 2. Jednoduchá oka malá, plochá,

vzdálenost mezi nimi se rovná alespo prmru oka. Klypeus uprosted

zúžený, u nkterých druh ve stedu s více i mén vystupujícím kýlem, pro-

cházejícím po délce od základ tykadel po zbytky ústního ústrojí. Kýly po

stranách klypeu široké, vypuklé. Zakrnlé ústní ústrojí tvoí kulatá, palikovitá

makadla a zakrnlý, na konci rozdvojený sosák. Tlo erné, lesklé. Kídla

kouov zbarvená. Holen a stehna pedního páru noh stejn dlouhá. Stední

ást parafalu ^ (theca) s velkým hrbolkem na hbetní stran, konce pedních

paramer ochlupené.

Larvy 3. instaru protáhle válcovitého tvaru, délka o nco více než 3 X pe-

sahuje šíku tla. Na vrcholu pseudocephalu 2 páry smyslových orgán na

kuželovitých výrstcích. Na bišní i hbetní stran tlních lánk podobné

otrnní, ostré trny jsou uspoádány v nepravidelných adách na pedních
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okrajích lánk/Na 7. zadekovém i. je na hbetní stran nkolik ad trn,
smujících špikami dopedu. Peritremy polokruhovitého tvaru, šev ve vy-

krojení uprosted vnitního okraje peritremy, mezera mezi peritremami stejn

široká nebo výrazn na spodní stran rozšíená. Na posledním lánku výbžky
nad a zvlášt pod dýchacími destikami.

Rod je rozšíen v palearktické a nearktické oblasti. Larvy cizopasí na jele-

novitých (Cervidae), palearktické druhy jsou specifickými parazity. Ze známých
7 -9 druh žijí v SSR 2 druhy.

KLÍ DRUHU RODU CEPHENEMTIA

Dosplci

(2) Na dn tykadlové jamky vytvoen výrazný stední kýl, pokrytý jemnými chloupky.

Tváe, temeno hlavy a štítek pokryté rezavými chlupy, zadeek tmavými, na špice

žlutobílými chlupy \. C. auribarbis (str. 421)

(1) Stední kýl na dn tykadlové jamky není vytvoen. Tváe, temeno a štítek pokryté

svtle žlutými chlupy, zadeek žlutorezavými chlupy nebo žlutavými chlupy a se

dvma skvrnami rezavých chlup na bocích 2. stimulator (str. 423)

Larvy 3. instaru

(2) Základy výrstk na pseudocephalu zeteln oddlené. Vnitní spodní rohy peri-

trem od sebe vzdáleny 2 X více než vnitní horní rohy. Trny na hbetní stran pi-

bližn stejn velké jako na bišní stran, jen špiky trn u dozrálých larev tmavé

1. auribarbis (str. 421)

(1) Základy výrstk na pseudocephalu se dotýkají. Vnitní horní a spodní rohy obou
peritrem od sebe stejn vzdáleny, takže mezera mezi peritremami je po celé délce

stejné široká. Trny na hbetní stran jsou zeteln vtší než trny na bišní stran.

Trny na pedních okrajích lánk uspoádány do krátkých píných ad. Trny u

dozrálých larev na bišní stran celé tniavé 2. stimulator (str. 423)

1. Cephenemyia auribarbis (Meigen, 1824) — Steek rudohlavý

Obr. 162 D

Meigen, 1824, Syst. Beschr., 4: 171 {Oestrus); rufibarbis Meigen, 1824, Syst. Beschr., 4: 172

{Oestrus); Brauer, 1863: 193; Gameron, 1932, Parasitol., 24: 185; Grunin, 1957: 86; Zumpt,
1965: 152.

Hlava pokryta dlouhými chloupky, na temeni a tváích jasn rezavými.

Kýl ve stedu klypeu pokrytý jemnými dlouhými žlutými chloupky, vibrissové

kýly se silnjšími žlutými chloupky. Pední ást stedohrudi pokrývají rezav

hndé chloupky, boky žlutavé delší chloupky, na zadní ásti stedohrudi za

píným švem tvoí tmavé chloupky píný pás. Kídla slab kouová, s hndý-
mi žilkami. Nohy erné, chodidla tmavohndá. Na zadeku zetelné píné
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pruhy, tvoené rezavými chloupky na štítku a 2. zadekovém tergu, tmavými

chloupky se svtlejšími špikami na 3. a 4. tergu a žlutobílými chloupky na

konci zadeku. Velikost 15— 17 mm.

Larva 3. instaru dorstá rozmr 40 X 8 mm. Kuželovité výrstky na

pseudocephalu umístny od sebe v menší vzdálenosti, než je jejich délka.

Pseudocephalus obklopen trny na pedním okraji 1. hrudního lánku. Trny

jsou umístny na pedních okrajích tlních lánk na bišní i hbetní stran,

v dosti pravidelných až 8 adách, trny v poslední ad na každém lánku

jsou zeteln menší. Pásy trn jsou na všech hrudních láncích a na zadeko-

vých láncích na hbetní stran na 1.— 7. i. Na bišní stran zadekových

Obr. 162. A— — Cephenemyia stimulator. A — zadní dýchací destiky larvy II. instaru,

— totéž larvy III. instaru, — larva I. instaru. D— E — zadní dýchací destiky larev

III. instaru. D — auribarbis, E — Pharyngomyia pieta.
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lánk jsou pásy trn na každém lánku ásten rozdleny na 2 místech,

na 7. i. trny až v 6 adách, na 8. i. jsou jen 2 nepravidelné ady ideji

umístných trn. Peritremy oválné, vysoké 1,1 mm. Mezera mezi nimi se

smrem dol mírn rozšiuje. Na posledních láncích dozrálých larev jsou

nepoetné tmavé teky, nad peritremami spojené do tmavého oblouku.

Larvy cizopasí v nosohltanu jelena evropského {Cervus elaphus L.), vzácn se

vyskytují též u daka skvrnitého {Dáma dáma L.). Dosplci létají v V—VI,

samci se shromažují kolem nejvyšších vrcholk v krajin. Larvy 3. instaru se

vyskytují od II do IV.

Zempisné rozšíení: Západní a stední Evropa (Anglie, NDR, Ra-

kousko, SSR, Polsko a Maarsko).

Výskyt v GSSR: V echách zjištn v Krušných horách a na Slovensku na Kováovských
kopcích.

2. Cephenemyia stimulator (Clark, 1815) — Steek hltanový

Obr. 159, 160, 161 A— D, 162 A— C, 163 G

Clark, 1815, Essay on the Bots, Suppl., 1: 69 (Oííraí); Brauer, 1863: 206; Ullrich, 1939,

Verh. VII. Int. Kongr. Ent. Berlin, 3: 2149; Grunin, 1957: 77; Zumpt, 1965: 150.

Hlava pokryta žlutými chloupky, kýl ve stedu klypeu chybí. Stedohru
v pední ásti pede švem pokryta žlutavými, v zadní ásti tmavými chloupky,

tvoícími píné pásky. Boky stedohrudi a štítek pokrývají svtle žluté chloup-

ky. Nohy hndoerné. Zadeek celý pokryt svtle rezavými chloupky, na

bocích ponkud svtlejšími. Zvlášt jasn rezavé chloupky jsou na bocích

2. a 3. terga. Velikost tla 13—17 mm.

Larva 3. instaru dorstá rozmr 32 X 7 mm. Kuželovité výrstky na

pseudocephalu jsou umístny tsn vedle sebe. Trny na bišní stran tla jsou

zeteln menší a mén pigmentované než trny na hbetní stran, které jsou

u dozrálých larev celé erné. 1. ada trn na pedních okrajích lánk na

hbetní stran je výrazn vtší než trny dalších ad, trny v poslední ad jsou

opt menší než v pedcházejících. Pásy trn na všech hrudních a zadekových
láncích tvoí až 9 dosti pravidelných ad. Na bišní stran 7, i. zadeku je

nanejvýš 8 —9 ad trn, na 8. i. 2 —3 idší nepravidelné ady trn. Peritremy

spíše ledvinovité, vysoké 0,8 mm. Mezera mezi nimi je po celé délce jejich

vnitního okraje stejn široká. Na tle dozrálých larev, zvlášt na posledních

láncích, jsou etné tmavé teky, vytváející též obloukovítou kresbu nad

peritremami.

423



Larvy cizopasí v nosohltanu srnce obecného [Capreolus capreolus L.) a vy-

volávají zvlášt pi velkém potu (až nkolik desítek) tžké onemocnní,
vedoucí nkdy i uhynutí. Dosplci se vyskytují od konce VI do zaátku IX,

larvy 2. instaru od II do V, larvy 3. instaru od III do VIII. Samci se též shro-

mažují kolem vyvýšených bod krajiny.

Zempisné rozšíení: V mírném pásmu palearktické oblasti od západní

Evropy pes Sibi po Dálný Východ.

Výskyt v SSR: Na celém území republiky, místy hojný.

2. rod Pharyngomyia Schiner, 1861

Schiner, 1861, Wien. Ent. Monatschr., 5 (5): 140.

Typ rodu : Oestrus pictus Meigen, 1 824

Mouchy velikosti 13— 16 mm, pokryté jen krátkými ídkými chloupky.

Hlava je nejmén tak široká jako stedohru, pi pohledu zepedu pibližn

stejn dlouhá jako široká. Jednoduchá oka vtší, vystupující nad elní troj-

úhelník o 1/2 svého prmru, navzájem se dotýkající. Kýl uprosted klypeu

jen naznaen vjeho spodní ásti, nikoliv mezi tykadly. Ústní ústrojí pedstavují

krátká palikovitá makadla a zakrnlý, na konci rozdvojený sosák. Tlo s ojí-

nním, vytváejícím mavé skvrny. Holen a stehna noh stejn dlouhá.

Theka parafalu ^ s dlouhým, úzkým výbžkem na hbetní stran, konce ped-

ních paramer neochlupené.

Larvy 3. instaru podobného tvaru jako u pedcházejícího rodu. Na kuželo-

vitých výrstcích pseudocephalu 2 páry smyslových orgán. Trny uspoádané

v pásech na bišní i hbetní stran na pedních okrajích tlních lánk.
Peritremy ledvinovitého tvaru, šev ve vykrojení uprosted vnitního okraje.

Spodní vnitní rohy peritrem jsou posazeny daleko od sebe, mezera mezi

peritremami se smrem dol výrazn rozšiuje.

Rod je rozšíen v palearktické oblasti. Larvy cizopasí na jelenovitých, ne-

jeví písnou specifinost jako u rodu Cephenemyia, a na 1 druhu turovitých

(antilopa stedoasijská). V rodu jsou 2 druhy, z toho 1 v CSSR.

1. Pharyngomyia pieta (Meigen, 1824)

Obr. 161 E, 162 E

Meigen, 1824, Syst. Beschr., 4: 172 (Oestrus) ; Schiner, 1861, Wien. Ent. Monatschr., 5 (5):

140; Brauer, 1863: 178; Grunin, 1957: 93; Zumpt, 1965: 143.

Hlava hndá, orbity se zlat lesklými a tmavými skvrnami. Stedohru
šedožlutá, ojínná, s ernými perušenými podélnými pásy, z nichž stední
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pásy pede švem jsou delší, ostatní krátké, tekovité. Na tle ídké tmavé §t-

tinky. Štítek tmavý. Žilky kídel hndé, žilka r-m erná, kolem ní na kídle

tmavá skvrna. Nohy hndé, špiky drápk erné. Zadeek tmavý, s modrav
stíbitými promnlivými skvrnami. Velikost 13— 16 mm.

Larva dorstá rozmr 33 X 8 mm. Vzdálenost mezi výrstky na pseuuo-

cephalu odpovídá délce výrstku. Na pedních krajích lánk jsou nepravi-

delné ady trn, stejn velkých na bišní i hbetní stran. Trny jsou na všech

hrudních láncích, na zadekových láncích na bišní stran na 1.— 7. i.

až v 7 adách, na 8. i. ve 2—4 adách, na hbetní stran 1. -6. i. nejvýše

v 5 adách, na 7. i. jen nepoetné trny, a též na jeho zadním okraji 2 —3 ady
trn, obrácených špikami dopedu. U dozrálých larev koncová polovina

trn na hbetní i bišní stran tmavá, na hbetní stran posledního lánku
menší poet oddlených teek. Dolní vnitní rohy peritrem od sebe široce od-

stávají.

Larvy cizopasí hlavn na jelenu evropském a jelenu sika, ale též na srnci,

daku a losu. Dosplci se vyskytují od VI do VIII, larvy 2. a 3. instaru od
III do VI.

Zempisné rozšíení: V mírném pásmu palearktické oblasti od stední

Evropy po Dálný Východ.

Výskyt v GSSR: Zjištn jen místy v rozsáhlejších lesních porostech; v echách Lány,

Hemanv Mstec, na Slovensku Povážský Inovec a Kováovské kopce.

2. podele 0£STR/N>\£

3. rod Oestrus Linné, 1758

Linné, 1758, Syst. Nat., ed. 10, p. 584; Cephalemyia Latreille, 1818, Nouv. diet. hist. nat.

Paris, 23: 273; Oestroides Gedoelst, 1912, Rev. Zool. afr., 1 : 431 ; Loewioestrus Townsend, 1918,

Insec. Inscit., 6: 152.

Typ rodu: Oestrus ovis Linné, 1758

Mouchy velikosti 10— 15 mm (u nás žijící 10— 12 mm), jejichž tlo je

porostlé jen velmi ídkými, krátkými a jemnými chloupky, takže se zdá být

holé. Hlava je vtšinou o málo širší než stedohru, zepedu kulatá. Jednoduché

oi jsou velké, polokulovité, navzájem se dotýkají a vystupují nad elní troj-

úhelník do výšky asi 1/2 prmru oka. Orbity pokryty jamkami s ernou
skvrnkou a jemnou šttinkou na dn. Kýl uprosted klypeu jen v tykadlové

jamce, prohnutý a nevýrazný, vibrissové kýly nejsou vyznaeny. Z ústního

ústrojí zachována jen kulovitá makadla a základ sosáku. Na stedohrudi
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Na .ít.u j.u tytobbV ^Sét£rK«d— rl^ ^^ft"'uzaven., ..,b M. u vé..„y druhö „„ vytvofeL 1?:;b'ÄTei

0,05mm

Obr. 163.— E — Oestrus ovis. — hlava dosplce — kíHlo j ' j - . , .

larvy III. instaru, D - larva I. instaru, E - úftní ultrojí larvy l' LVaru p" '^'^^ '"'"''
pureus, zadní dýchací destiky larvy III instaru ^ r II

"'"'^'^^"'
-11 vy 111. instaru. (^ - Cephenemyw stimulator, ústní ústrojí

larvy I. instaru.
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pedního stedního páru kratší než stehna, a chodidla kratší než holen. 6.

tergum zadeku je kratší než 5. tergum. Theka parafalu ^ s malým zašpia-

tlým výrstkem na hbetní stran.

Larva 3. instaru protáhlého tvaru. Na krátkých zaoblených výrstcích na

pseudocephalu 2 páry smyslových orgán. Otrnní na pedních okrajích

lánk je zcela odlišné na bišní a na hbetní stran. Na bišní stran jsou

trny, neuspoádané do pravidelných ad, na všech hrudních a zadekových

láncích, na hbetní stran jen na nkterých láncích, nebo vbec chybjí.

Peritremy oválné, šev uzaven ve stedu peritremy a uzavené spojení smuje
ke stedu vnitního okraje.

Rod je rozšíen v etiopské a palearktické oblasti, 1 druh má druhotné

kosmopolitní rozšíení. Larvy cizopasí v nosních a hlavových dutinách an-

tilop, ovcí a koz. Dosud známo 6 druh, v CSSR 1 druh.

1. Oestrus ovis Linné, 1758 — Steek oví

Obr. 163 A—

E

Linné, 1758, Syst. Nat., ed. 10, p. 584; Brauer, 1863: 151 ; Porinskij, 1913; Grunin, 1957:

108; Zumpt, 1965: 175.

Hlava šedožlutá, stedohru šedá, s velmi malými ernými hrbolky a mat-

nými podélnými perušenými pruhy. Na bocích stedohrudi delší svtle žluté

chloupky. Kídelní žilky svtle hndé. Nohy hndé, holen všech pár kratší

než stehna. Zadeek šedohndý se svtle mavými skvrnami. Velikost

10-12 mm.

Larva 3. instaru dorstá rozmr 20 X 7 mm. Na bišní stran na pedních
okrajích všech lánk trny nepravideln uspoádané, na 2. hrudním lánku
v 1 —2 adách, na dalších láncích až v 5 adách. Nkteré trny jsou zeteln
menší. Hbetní strana je holá, jen nkdy se malý poet menších trn vyskytuje

na pedním okraji 2. a 3. hrudního a 1. zadekového lánku. Peritremy jsou

v)'Soké 1,2—1,3 mm, v)'pouklejší na vnjší, rovnjší na vnitní stran, mezera

mezi nimi všude stejn široká. U dozrálých larev se na hbetní stran uprosted

zadekových lánk tvoí tmavji pigmentované píné skvrnky, každá s pí-
nou ádkou až 10 svtlejších teek uprosted. Na bišní stran jsou velké

skvrny na posledních zadekových láncích, celá tmavá je na 8. i., na n-
kolika pedcházejících se dvma oválnými svtlejšími skvrnkami.

Larvy cizopasí v nosních a hlavo\^xh dutinách ovce domácí {Ovis aries L.),

mén u kozy domácí [Capra hircus L.), ale též byly zjištny u nkterých divoce

žijících druh tchto rod na Kavkaze a v Asii. Steek oví má v mírném
pásmu 1 generaci, dosplci se vyskytují od V do VHI, larvy 3. instaru od HI
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do VI, v nkterých jižních oblastech i 2 generace do roka. Pi velkém potu

larev (i více než 50) dochází hromadnému hynutí ovcí. Hospodáské škody,

psobené tímto druhem, jsou velmi vysoké.

Zempisné rozšíení: Pvodn palearktické, s chovem ovcí rozšíen do

všech svtadíl.

Výskyt v GSSR: Byl sbírán v jižních Cechách v okolí Tebon (Vimmer 1931), vyskytuje

se v nkterých okresech stedního a východního Slovenska (Žilina, Liptovský Mikuláš, Velký

Ktíš, Prešov aj.).

4. rod Rhinoestrus Brauer, 1886

Brauer, 1886, Wien. ent. Z., 5: 289; Hippooestrus Townsend, 1932, J. New York ent. Soc,

40: 447.

Typ rodu: Cephalomyia purpurea Brauer, 1858

Mouchy velikosti 8—13 mm, jejichž tloje porostlé jen velmi ídkými krát-

kými chloupky na vrcholcích malých hrbolk na hbetní stran a jemnými

delšími chloupky na bocích hrudi. Hlava je tak širokájakostedohru, zepedu

kulatá. Jednoduchá oka velká, navzájem se nedotýkají a vystupují nad elní

trojúhelník ve vzdálenosti vtší, než je 1/2 prmru oka. Orbity pokryté

hrbolky s malou jamkou na vrcholu, z níž vyrstá krátká šttinka. Zakrnlé

ústní ústrojí tvoí kulovitá makadla a okrouhlý, nerozdlený zbytek sosáku.

Stedohru pokrytá menšími hrbolky, štítek zeteln vtšími hrbolky. 4 po-

délné, uprosted perušené pásy na stedohrudi lesklé, holé. Pole R5 uzavené,

žilka M2 vždy chybí. U základny przraných kídel 3 erné skvrnky. Nohy krát-

ké jako u pedcházejícího rodu. Na tergách zadeku malé hrbolky, vtší

hrbolky uprosted 3. —5. terga, 5. a 6. tergum stejn dlouhé. Theka parafalu

(J s širokým nízkým výrstkem s krátkou špikou na hbetní stran.

Larva 3. instaru protáhlá, na pseudocephalu má 2 páry smyslových orgán.

Trny na bišní stran tlních lánk uspoádány do pravidelných ad, na

hbetní stran otrnní slabší nebo zcela chybí. Peritremy ledvinovité, šev je

umístn ve vykrojení jejich vnitního okraje.

Rod je rozšíen v etiopské a palearktické oblasti. Larvy cizopasí v nosních

dutinách a nosohltanu koovitých {Equidae), prasatovitých {Suidae), hrocho-

vitých {Hippopotamidae) , žirafovitých {Giraffidae) a turovitých [Bovidae — divoké

ovce a antilopy). Je známo 11 druh, v Evrop 2 druhy, v CSSR zjištn 1

druh.
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1. Rhinoestrus purpureus (Brauer, 1858)

Obr. 163 F

Brauer, 1858, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 8: 457 {Cephalomyia) ; Brauer, 1886, Wien. ent.

Z., 5: 289; Porinskij, 1915, Tr. Bjuro po ent. Petrograd, 6 (6): 1— 47; Grunin, 1957: 121;

Zumpt, 1965: 161.

Temeno hlavy a orbity bíle ojínné, s etnými, navzájem oddlenými
hrbolky, klypeus a líce bložluté. Stedohru ervenohndá, 4 podélné pe-
rušené pásy erné, lesklé. Hru a zadeek pokryté ernými hrbolky. Kídla se

temi výraznými tekami u základny. Nohy hndé. Zadeek hndý se stíbro-

bílými mavými skvrnami na bocích. Velikost 8—11 mm.

Larva 3. instaru dorstá rozmr 20 x 6 mm. Pední okraj všech lánk
na bišní stran opaten trny, uspoádanými do pravidelných ad. Na hrud-

ních láncích 1 —2 ady trn, na bišních láncích nejvýše 4 ady, jen na 8. i.

5—6 ad. Boní trny v adách vtší. Na bocích blíže zadnímu okraji lánku
samostatné skupiny vtších trn. Na hbetní stran na hrudních a prvých

zadekových láncích 2—3 ady trn, na 3. a 4. zadekovém lánku jednot-

livé trny po stranách. Peritremy ploché, vysoké 0,6 mm, s hlubokým vykro-

jením na vnitní stran. Vnitní okraje peritrem skoro rovnobžné, dol jen

málo rozšíené.

Larvy cizopasí v nosních dutinách a nosohltanu koní a osl; pi poetnosti

až nkolik desítek larev nastává vážné onemocnní, vedoucí i uhynutí.

Dosplci létají v VI—VII, larvy 2. a 3. instaru se vyskytují od III do VIII.

Zempisné rozšíení: Jižní a stední Evropa, j. Sibi, Mongolsko,

s. ína, s. Indie, Afrika. Ve st. Evrop uvádn z Maarska a Rakouska.

Výskyt v SSR: Jediný nález z v. Slovenska uvádí Kramá (1954).
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6. ele GASTEROPHILIDAE - Steci žaludení

CHARAKTERISTIKA ELEDI

Stedn velké až znan velké, dosti zavalité mouchy, jejichž tlo je po-

kryto hustými kratšími nebo delšími chloupky, jen výjimen ídkými (obr.

164). Délka tla u nás žijících druh rodu Gasterophilus je 9—16 mm. Zakrnlé
ústní ústrojí zcela chybí, nebo jsou zachovány jen malé zbytky. Klypeus je

vtšinou ve spodní ásti zúžen do tvaru kýlu (obr. 166 A). Jednoduchá oka

Obr. 164. Gasterophilus intestinalis 9 — steek koský, celkový pohled.

u jednotlivých rod eledi vyvinuta (druhy u nás žijící), nebo chybjí, složené

oi neochlupené. Píný šev na stedohrudi je uprosted perušen. Kídla
dlouhá, se siln vyvinutým kidélkem (alula). Žilka M pímá, lehce ohnutá

vzad, pole R5 otevené. Hrudní šupinky malé, lemované dlouhými chloupky.

Nohy kratší než tlo. Na zadeku jsou 1. a 2. sternum oddlené zetelnou rý-

hou. Charakteristické je nezatažitelné kladélko ?, pítomné u vtšiny pí-

slušník eledi, tvoené zúženým a stoeným 6. a 7. zadekovým lánkem
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ohnuté pod zadeek. Kopulaní orgány ^ se vyznaují masivním zakonením
basiphallu, srstajícím s genitálním skleritem. Semenná ampule chybí.

Larvy cizopasí v zažívacím ústrojí lichokopytník — koní a nosorožc.

larev 1. instaru se ústní háky pipojují bazální ástí pedním koncm
hypostomálních sklerit, mezi nimiž je vytvoen dlouhý ostrý výbžek (obr.

168 C). Ústní háky vyvinuty u larev všech instar, u larev 2. a 3. instaru

mezi nimi 2 sklerotizované destiky. Na vrcholu pseudocephalu jsou krátké

Obr. 165. Gasterophilus intestinalis — steek koský, larva III. instaru.

kulaté výbžky se smyslovými orgány. Pední okraje tlních lánk jsou opate-

ny trny smujícími špikami dozadu, na 1. hrudním lánku v 1 —2 adách,

na dalších láncích v 1 —4 adách v šachovitém uspoádání. Bišní strana je

vždy otrnna, na hbetní stran otrnní slabší nebo chybí (obr. 165). Zadní

peritremy jsou uloženy v dutin posledního lánku, která se uzavírá dvma
pínými valy. Peritremy jsou spojeny do 1 destiky, u larev 2. instaru se dvma
(obr. 168 D), u larev 3. instaru se temi svisle postavenými dýchacími štr-

binami na každé stran (obr. 168 E). Šev je uzaven ve stedu spojených peri-

trem. Tlo larev je vetenovité, na prezu oválné až kulaté.
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MORFOLOGIE
Dosplci

Hlava vtšinou stejn široká nebo jen o málo užší než hru. U vtšiny rod
jsoujednoduchá oka vyvinuta (u rodu Gyrostigma chybjí). Klypeus se u našeho

rodu Gasterophilus smrem zakrnlému ústnímu ústrojí zužuje (u jiných

rod je dosti úzký, vtšinou s rovnobžnými okraji). U rodu Gasterophilus ]g.

3. tykadlový lánek vtší než 2. (s výjimkou G. pecorum), rodu Gyrostigma je

menší 3. lánek ukryt v dutin 2. lánku. Ústní ústrojí siln zakrnlé, jen u n-
kterých pedstavitel se zachovaly kulikovité zbytky makadel.

Hru je, velká, stedohru se vyznauje charakteristickým perušením

píného švu uprosted a od pedcházejících eledí stek se též liší nepí-

tomností podélných vystupujících pás. Štítek je dobe vyvinut, postscutellum

je malé. Hrudní šupinky pomrn malé. Kídla jsou u nkterých druh tmavá
nebo s tmavými skvrnami. Kídelní žilka M je jednoduchá, ohnutá dozadu,

pole R5 vždy otevené. Pomrn krátké nohy jsou zakoneny drápky a pulvilly.

Zadeek je užší než hru. Samí pohlavní ústrojí se vyznauje charakteris-

tickými znaky — úzký sklerit za 5. sternem chybí, následující genitální sklerit

je tyhranný. Distiphallus je krátký, koncová ást basiphallu (apodema)

pirstá pednímu okraji genitálního skleritu. Rozšíený blanitý mchýek
a sklerotizovaná ampula chámovodu nejsou vyvinuty. U samiek je vytvoeno

nezatažitelné kladélko, u vtšiny druh rodu Gasterophilus dlouhé, u nkterých

druh a dalších rod krátké. Tvoí je 6. lánek zadeku s vtším, siln ohnutým
tergem a 7. lánek, jehož ob ásti jsou zcela srostlé v trubku a zakonené ma-
lými koncovými sklerity.

Vajíko

Vajíka jsou protáhle oválná, u rodu Gasterophilus 3/4 — 1 1/4 mm, u rodu

Gyrostigma 2 mm dlouhá. Pi líhnutí larvy se otvírají okrouhlým víkem.

Jsou opatena na konci bu krátkou šttikou pilepení na kži hostitele

(u rodu Gyrostigma), anebo plochým dvoulalonatým \^bžkem, dlícím se

v jemné výbžky (u druhu Gasterophilus pecorum) , i dvma úzkými podélnými

lištami, zasahujícími do 1/2—4/5 vajíka, které se stáejí kolem chlupu hos-

titele (u vtšiny druh rodu Gasterophilus). Vajíka jsou bložlutá, jemn rý-

hovaná, druhu G. haemorrhoidalis jsou vajíka erná, opatená na konci

tvrdým, zužujícím se výbžkem s pínými záezy.

Larva

Hlavní znaky odlišující larvy žaludeních stek jsou uvedeny v charakteris-

tice eledi. Pseudocephalus je pohyblivý jen u 1. instaru. Na párových výbž-

cích pseudocephalu je u larev 1. instaru po 1, u larev 2. a 3. instaru po 2 smys-
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lových orgánech. Mezi výbžky a mohutnými ústními háky jsou u larev 3.

instaru skupinky drobných trn. Trny na pedních okrajích tlních lánk
tvoí u rodu Gasterophilus 1 —2 píné ady, u rodu Gyrostigma až 4, u podeledi

Cobboldiinae 6 ad.
Na bišní stran hrudních lánk všech stadií jsou párové orgány, tvoené

temi krátkými šttinkami, na bocích všech tlních lánk larev 1. instaru

jsou malé kulaté pigmentované orgány. Zadní dýchací otvory jsou utváeny
zcela odlišn od pedcházejících eledí. Dýchací destiky jsou oválného tvaru,

navzájem spojené a opatené dlouhými svislými dýchacími štrbinami, které

jsou napí rozdleny tenkými pepážkami. Spojené peritremy leží na dn du-

tiny v 8. lánku, uzavíratelné horním a spodním píným valem. Kuklu tvoí

soudekovité puparium.

VÝVOJ A BIONOMIE

Larvy stek eledi Gasterophilidae jsou specifickými cizopasníky lichoko-

pytník eledí koovitých (rod Gasterophilus) a nosorožcovitých (rod Gyrostigma),

podeled Cobboldiinae cizopasí u slonovitých. Bionomie jednotlivých rod
i druh se liší, všem spolený je vývoj v zažívacím ústrojí hostitele. Druhy rodu

Gasterophilus mají pravideln 1 generaci do roka.

Samiky jednotlivých druh rodu Gasterophilus kladou 200 —2500 vajíek,

druhu G. intestinalis jsou vajíka (až 1000 na 1 $) kladena na pední ást tla

koní, u G. haemorrhoidalis (až 200 vajíek) na kži a chlupy pysk, u G. nasalis,

G. inermis a G. nigricornis (300—500 vajíek) na chlupy tváí. Larvy 1. instaru

tchto druh se z vajíek líhnou, jakmile hostitel olizuje svdící kži nebo smoí
pysky do vody. U jiných druh pronikají do úst bez vnjšího podntu aktivn

bu po povrchu, nebo svrchní vrstvou kže. U druhu G. pecorum je velké

množství vajíek (až 2500) kladeno na trávu, larvy, pežívající ve vajíkách

i nkolik msíc, se dostávají do úst hostitele s potravou (Grunin 1955). Sa-

miky dalších rod eledi kladou vajíka na povrch tla nosorožc (rod

Gyrostigma) nebo na koen kl slon (rody Platycobboldia a Rodhainomyia —
Zumpt 1965). druhu Gyrostigma pavesii (Corti) byla pozorována snška 440

vajíek (Miná 1974a).

V ústní dutin se larvy 1. instaru svlékají a usazují se potom v rzných
ástech zažívacího traktu: larvy 2. a 3. instaru G. intestinalis v žaludku, G.

nasalis a G. nigricornis ve dvanácterníku, G. haemorrhoidalis v žaludku a tlustém

stev, G. pecorum na koeni jazyka, v hltanu a žaludku, G. inermis v tlustém

stev. Larvy rodu Gyrostigma cizopasí v žaludku nosorožc, druhy podeledi

Cobboldiinae v žaludku slon. Larvy rodu Gasterophilus a Gyrostigma se hluboko za-

vrtávají do stn zažívací trubice a dozrálé vycházejí z tla trusem, larvy pod-
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eledi Cobboldiinae žijí voln v žaludku a podle Zumpta (1965) tlo hostitele

opouštjí ústy.

Dosplci rodu Gasterophilus se líhnou z kukel bhem letního období v zá-

vislosti na teplot. Samci i samice se vyskytují v blízkosti stád koní na pastvi-

nách. Steci velmi rychle létají (autorem bylo v Mongolsku pozorováno, že

samice druh G. intestinalis a. G. haemorrhoidalis obletovaly v kruzích tryskem

bžícího kon). Dosplci nepijímají potravu a žijí jen nkolik dní.

SYSTEMATICKÉ POSTAVENÍ, KLASIFIKACE
A FYLOGENEZE ELEDI

Žaludení steci byli staršími autory zaazováni do spolené eledi Oestridae

(Brauer 1863 aj.). Pozdji byli azeni rzným eledím vyšších much skupiny

Calyptrata, nkterými autory i ke skupin Acalyptrata pro nkteré primitivní

morfologické znaky, kup. perušený píný šev stedohrudi. Podle souasných

systematických názor náleží žaludení steci, nemající samostatné zadekové

nervové uzliny, do skupiny Cö/j'/i/m/fl jako samostatná jednotka systematické

hodnoty eledi (souasn i nadeledi). Patí vývojov starším eledím této

skupiny (Rohdendorf 1964, Obenberger 1964 aj.).

Celed Gasterophilidae se dlí na podele Gasterophilinae s rody Gasterophilus

a Gyrostigma, cizopasící na lichokopytnících, a podele Cobboldiinae s rody

Cobboldiay Platycobboldia a Rodhainomyia, cizopasící na slonovitých. (Nkterými

autory jsou do této eledi azeny v hodnot samostatných podeledí i dva mo-

notypické rody Ruttenia a Neocuterebra, cizopasící v kži slonovitých — Zumpt
1965 aj.)

Na rozdíl od pedcházejících dvou eledí je u žaludeních stek výrazná

soubžnost fylogenetického vývoje s vývojem jejich hostitel. Druhy podeledí

eledi Gasterophilidae }sou cizopasníky rzných ád kopytník. Rody podeledí

Gasterophilinae cizopasí na rzných eledích ádu lichokopytník, piemž
morfologicky pvodnjší rod Gyrostigma cizopasí na vývojov starší vtvi

lichokopytník — nosorožcích, zatímco více pozmnný rod Gasterophilus je

vázán na pokroilejší ele koovitých. U ješt primitivnjší podeledí Cob-

boldiinae je též výrazný soubžný vývoj s hostiteli — u slona afrického (rod

Loxodonta) cizopasí monotypické rody Platycobboldia a Rodhainomyia, na slonu

indickém (rod Elephas) monotypický rod Cobboldia. Nov byl popsán samostatný

podrod Mamontia rodu Cobboldia s jedním druhem z vyhynulého mamuta
rodu Mammuthus (Grunin 1973). V souladu s fylogenetickým stáím je také

zoogeografie eledi. Poátky vývoje a dlení vývojových vtví hostitel ža-

ludeních stek spadá do starších tetihor, kdy se též vyvíjely vyšší mouchy

oddílu Cyclorrhapha. Vznik eledi Gasterophilidae v tomto období se tak potvrzuje

nejen morfologickými znaky, ale i vztahy parazita a hostitele.
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Jednotlivé druhy eledi Gasterophilidae nejsou druhov zcela specifické,

nebo mnohé cizopasí na více druzích hostitel téže eledi. Kup. 6 velmi roz-

šíených druh rodu Gasterophilus je známo jako cizopasníci koní, z toho 5

druh cizopasí též na oslech a 4 druhy na zebrách. Jen africké druhy jsou

specifickými parazity zeber. Larvy jednotlivých druh tohoto rodu cizopasí

však v rzných ástech zažívacího ústrojí svých hostitel (viz bionomie).

Podobn u nosorožce dvourohého cizopasí 2 druhy rodu Gyrostigma, z nichž

1 je též cizopasníkem dalšího druhu — nosorožce tuporohého.

Steci eledi Gasterophilidae jsou podle uvedených morfologických i biono-

mických znak vývojov starší než ostatní eledi stek. cizopasnému zp-
sobu života zejm pešli díve a také na vývojov starších skupinách savc.

Podkožní a nosní steci se od spoleného vývojového kmene vyšších much
oddlili pozdji. Pizpsobení cizopasnému zpsobu života uvnit tla hos-

titele je u žaludeních stek též nejvtší. Cesty vývoje tohoto cizopasnictví

ukazuje zpsob života nižších larválních instar v povrchové vrstv kže, na
sliznicích ústní dutiny a v hltanu.

SLOŽENÍ A PVOD FAUNY SSR

ele Gasterophilidae zahrnuje 15 až 20 druh a 5 až 7 rod, náležejících do
dvou podeledí. Je rozšíena v celém tzv. Stkrém svt, zahrnujícím pale-

arktickou, etiopskou a orientální oblast, nkteré druhy druhotn po celém

svt. Druhy rodu Gasterophilus i&on pvodn obyvateli palearktické a etiopské

oblasti, jen 2 druhy jsou africkými endemity. Rod Gyrostigma se se svými hos-

titeli vyskytuje v etiopské (2 druhy) a orientální oblasti (1 druh). Podele
Cobboldiinae je v souasné dob rozšíena v etiopské a orientální oblasti. V Ev-

rop žije 6 druh rodu Gasterophilus, z toho 4 v SSR.

HOSPODÁSKÝ A ZDRAVOTNICKÝ VÝZNAM

Žaludení steci významn poškozují zdraví svých hostitel. Larvy pod-

eledi Gasterophilinae se hluboko zavrtávají do stn žaludku a zvlášt dvanácter-

níku, piemž zraují sliznice, podslizniní až svalovou vrstvu, popípad i cévy.

Pi velkém množství larev dochází až vysílení napadených zvíat, projevuje se

chudokrevnost, psobená hemolytickým toxinem vyluovaným larvami, po-

ruchy innosti žaludku (koliky), zánty ústní dutiny, vážné pípady nepr-
chodnosti zažívacího traktu, krvácení, popípad rakoviny žaludku, vyvolané

opakovaným zraováním stn žaludku. Vážná poškození vedou uhynutí

koní, lehí ke snížení odolnosti proti nemocem a nepíznivým pírodním pod-

mínkám. V zažívacím traktu jednoho kon bylo zjištno nkolik set, nejvýše
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až 1800 larev. Zvlášt siln jsou napadáni kon v suchých stepních oblastech.

Larvy podeledi Cobboldiinae stny žaludku takto nepoškozují.

Oslabení koní larvami žaludeních stek se — krom zmínných tžkých
pípad — projevuje jejich sníženou pracovní schopností. Též znepokojování

koní naletujícími steky nepízniv psobí na zdravotní stav a užitkovost.

Škody psobené žaludeními steky nebyly též souhrnn vyísleny, jsou uvá-

dna jen nkterá dílí zhodnocení. Kup. u koní zbavených léebnými zá-

kroky larev se snížila nemocnost kolikami 2 X a poet smrtelných pípad
4,5 X . V Mongolské lidové republice pi nepíznivých povtrnostních pod-

mínkách koncem zimy hynuly tisíce voln chovaných koní, pedevším však

kon oslabení silnou invazí žaludeních stek.
Larvy 1. instaru nkterých druh rodu Gasterophilus se mohou vzácn za-

vrtávat do kže lidí a vytváet v hlubších vrstvách kže dlouhé chodbiky.

Tato kožní myiase mže trvat i nkolik msíc a psobí silné svdni. Vyvolá-

vají ji larvy druh G. inermis a G. nigricornis, vnikající normáln do kže koní,

vzácn (patrn pi poškození povrchu kže) i larvy druhu G. intestinalis (James

1947). Léí se operativním odstranním larvy.

OCHRANA, BOJ A PIROZENÍ NEPÁTELÉ

Zpsoby ochrany a boje s žaludeními steky jsou dosud málo propracovány.

Nejstarší zpsob snižující stupe napadení je pelivé ištní koní, zbavující je

srsti pilepených vajíek steka koského, popípad seškrabování tchto

vajíek nožem v letním období astji než po 10 dnech. Byl též vyzkoušen

zpsob ochrany koní natíráním 0,25% emulzí HCH. Larvy v žaludku koní

hubí sirouhlík (18 cm^, u híbat 9 cm^, ve 3 dávkách po 1 h), podávaný nosní

sondou (Grunin 1955 aj.).

Novji byly hubení larev zkoušeny nkteré organofosfátové pípravky

obsahující trichlorfon. Dmitriev (1971) doporuuje perorální podávání pí-

pravku Chlorofos. Nosní sondou podávaný 10% vodní roztok Hypocidu p-
sobil uhynutí larev steka koského a jejich vyjití z tla do 48 h (Miná
1972). Možné je též použití postik slabými (1 —2%) roztoky organofosfát

v letním období, podobn jako proti podkožním a nosním stekm.
Pirozenými nepáteli žaludeních stek jsou jen píležitostn hmyzožraví

ptáci a dravý hmyz.

1. rod Gasterophilus Leach, 1817

Lcach, 1817, Brewstcr's Edin. Encyc, 1 (12): 162; Gastrus Meigen, 1824, Syst. Beschr., 4:

174; Agassiz 1846, Nomen. Zool. Index Univ., p. 160 {Gastrophilus Leach) ; Enteromyza Ronda-

ni, 1857, Dipt. ital. Prodr., 2: 20; Rhinogastrophilus Townsend, 1918, Insec. Inscit. menst., 6:
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152; Enteromyia Enderlein, 1934, I. Sitzungsber. Ges. Naturf. Fr. Berlin, p. 425; Stomachobia

Enderlein, 1934, ibid., p. 425; Haemorrhoestrus Townsend, 1934, Rev. Ent., 4: 406; Progastro-

philus Townsend, 1934, ibid., 4: 406.

Typ rodu: Oestrus intestinalis De Geer, 1776

Mouchy velikosti 9—16 mm, hust ochlupené. Hlava je vtšinou ponkud
užší než stedohru, zepedu skoro kulatá. Jednoduchá oka vyvinuta. Za-

krnlé ústní ústrojí je tvoeno jen kulatými makadly, nebo zcela chybí. Kídla
jsou przraná, nebo s tmavšími skvrnami, nebo i celá tmav kouov zbarve-

ná; jejich délka nepesahuje délku tla. Kladélko $ trubicovité, nezatažitelné,

ohnuté pod zadeek, jen u 1 druhu krátké. Pigmentovaná ást parafalu ^
kulovitá.

Larvy 3. instaru jsou protáhle válcovité se zúženým pedním a zaobleným

zadním koncem. Na pseudocephalu mezi ústními háky a smyslovými orgány

jsou 2 —3 skupiny velmi malých trn. Trny na pedních okrajích tlních

lánk v 1 nebo 2 adách u palearktických druh (u 1 etiopského druhu ve

3 adách). Dýchací štrbiny jen mírn ohnuté.

Rod je rozšíen v palearktické a etiopské oblasti, nkteré druhy druhotn
zavleeny i do nearktické, neotropické a australské oblasti. Larvy cizopasí v za-

žívacím ústrojí koní, osl a zeber (el. Eguidae), jednotlivé druhy v rzných
ástech zažívacího ústrojí asto téhož druhu hostitele. Je známo 9 druh, ve

stední Evrop 5 —6. V SSR 4 druhy.

KLÍ DRUH RODU GASTEROPHILUS

Dospélci

1 (4) Spodní okrajová píná žilka m-m není vyvinuta.

2 (3) Kídla u c? tmavá se svtlou velkou skvrnou u báze a ped tmavou špikou kídla,

u 9 zcela tmavá (obr. 167, G, D). Kladélko $ krátké . . . \. G. pecorum (str. 438)

3 (2) Kídla przraná, beze skvrn u obou pohlaví (obr. 166 D). Na štítku a prvních

zadekových i. píný pruh šedobílých chloupk, zadeek alespo tak široký jako

hru. Kladélko ? dlouhé 6. G. nigricornis (str. 446)

4 (1) Spodní okrajová píná žilka m-m vyvinuta.

5 (8) Kídla przraná, beze skvrn.

6 (7) Spodní píná žilka m-m leží proti horní píné žilce r-m, nebo je od ní vzdálena

mén než délka žilky r-m (obr. 166 E). 1. chodidlový i. zadních noh je delší než

polovina holen. Vtší druh (12— 13 mm), s hndorezavými chloupky na štítku

a hndorezavými nebo žlutými na konci zadeku 5. G. nasalis (str. 445)

7 (6) Žilka m-m leží blíže ke špice kídla než žilka r-m, ve vzdálenosti více než 2 X vtši

než je délka žilky r-m (obr. 166 F). 1. chodidlový i. zadních noh je kratší než polo-

vina holen a též kratší než zbývající i. chodidla dohromady. Menši druh (9 až

11 mm), se zadekem stejn širokým jako hru a se žlutavými chloupky na štítku

a oranžovými na konci zadeku 3. G. haemonhoidalis (str. 442)

8 (5) Kídla s tmavými skvrnami.

9 (10) Kouové zbarvení tvoí na kídle 2 malé skvrnky ped špikou a široký tmavý pás
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uprosted pes celé kídlo. Na bázi kídla v rozvtvení radiálních žilek je výrazná

erná teka (obr. 167 A). Kyle zadních noh u c? se zašpiatlým výbžkem nebo

hrbolem, u ? s odpovídajícím výezem na bazální ásti stehna. Vtší druh (12 až

15 mm) 2. G. intestinalis (str. 440)

10 (9) Kouové zbarvení tvoí na kídle 1 pín protáhlou skvrnku ped špikou a velkou

skvrnku uprosted kídla, nezahrnující celou jeho šíku. Na bázi kídla není erná
teka (obr. 167 B). Kyle zadních noh bez výbžk. Menší druh (9— 11 mm)

4. G. inermis (str. 443)

Larvy 3. instaru

1 (4) Trny na pedních okrajích lánk v 1 ad.
2 (3) 1. hrudní lánek kuželovitý, rozšiuje se 2. i., takže šíka zadního okraje 1. i.

se výrazn neliší od šíky pedního okraje 2. i. Na 2. hrudním lánku je ada
trn, na hbetní stran vždy, na bišní nkdy vyvinuta (obr. 169 A). .ady trn na

hbetní stran lánk nejsou uprosted perušeny .... 5. G. nasalis (str. 445)

3 (2) 1. hrudní lánek válcovitý, takže jeho zadní okraj je zeteln užší než pední okraj

následujícího 2. i. Na 2. hrudním lánku nejsou žádné trny, na 3. hrudním lánku
na bišní stran (obr. 169 B). Rady trn na hbetní stran zadekových lánk
obvykle uprosted perušeny (na 6. vždy) 6. G. nigricornis (str. 446)

4 (1) Trny na pedních okrajích lánk ve 2 adách.

5 (6) Na pseudocephalu mezi smyslovými orgány a ústními hákyjsou 3 skupiny drobných

trn — 2 boní a 1 prostední. Na bišní stran 2. hrudního lánku jejedna ada trn
(obr. 169 G). Na hbetní stran 7. a 8. i. trny zcela chybjí, na 3.— 5. zadekových
láncích ady trn uprosted široce perušeny \. G. pecorum (str. 438)

6 (5) Na pseudocephalu mezi smyslovými orgány a ústními háky jsou jen 2 postranní sku-

piny drobných trn. Na hbetní stran trny vyvinuty na zadekových láncích vet-

n 7.

7 (8) Špiky trn zakoneny tup (obr. 169 D). Ustní háky s vykrojením na vnjší stran

ped ohybem hák. ady trn na hbetní stran 1.— 7. i. zadeku
2. G, instestinalis (str. 440)

8 (7) Špiky trn ostré. Ústní háky bez vykrojení na vnjší stran ped ohybem háku.
Rady trn na hbetní stran 1.— 6. i. zadeku.

9 (10) Na bišní stran 2. hrudního i, jsou 2 neperušené ady trn (obr. 169 E), na

bišní stran 7. zadekového i. ady trn široce perušeny. Délka tla více než 3X
vtší než jeho šíka ^.G. inermis (str. 443)

10 (9) Na bišní stran 2. hrudního lánku 1 ada trn se širokou mezerou uprosted

(obr. 169 F), na bišní stran 7. zadekového i. trny ídké, ale bez širokého pe-
rušení uprosted. Délka tla více než 2 X vtší než jeho šíka

3. G. haemorrhoidalis (str. 442)

1. Gaste rophilus pecorum (Fabricius, 1794)

Obr. 167 G, D, 169 G

Fabricius, 1794, Ent. Syst., 4: 230 [Oestrus); vituli Fabricius, 1974, ibid., 4: 230 (Oestrus);

jubarum Meigen, 1824, Syst. Beschr., 4: 179 (Gastrus)
;
ferruginatus Zetterstedt, 1844, Dipt.

Scand., 3: 978 (Oestrus); Brauer, 1863: 75; vulpecula Pleske, 1926, Ežegodn. Zool.

muz. AN SSSR, Leningrad, 26 (3—4): 227; gammeli Szilády, 1935, Allat. Kozlem., 32: 137;

Grunin, 1955: 44; Zumpt, 1965: 114.
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Hlava je ponkud užší než hru. Makadla chybjí. 2. i. tykadel je delší než

viditelná ást 3. i. Tlo hndé, pokryté žlutými až žlutohndými chloupky.

Na hrudi a 2. tergu zadeku delší žluté, na štítku až žlutorezavé chloupky.

Obr. 166. A — Gasterophilns haemorrhoidalis, hlava dosplce. — G. intestinalis ^, kopulaní

ústrojí, pohled shora, — totéž, pohled z boku. D— F — kídla. D — G. nigricornis, E — G.

nasalis, F — G. haemorrhoidalis. a — apodema, b — basiphallus, d — distiphallus, g— genitální

sklerit, kl — klypeus, m — msíek, o — složené oko, oc — jednoduchá oka, p — pední

paramery, t — tykadlo, ú — zakrnlé ústní ústrojí, z — zadní paramery.
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Kídla $ kouov tmavá, u á" se svtlejšími skvrnami. Žilky kídel hndé.
Nohy žlutohndé. Na zadní ásti zadeku od 3. terga kratší tmavohndé
chloupky. Zadeek $ protáhlý, ke špice zúžený, s krátkým kladélkem. $
vtší než o. Barevné odchylky od hndoerných po žluté jedince. Velikost

11—16 mm.

Larva 3. instaru dorstá rozmr 20 X 10 mm. Na pseudocephalu jsou

3 skupiny drobných trn. Na 2. hrudním lánku 1 ada trn, na dalších lán-
cích 2 ady. Rady trn na bišní stran tla na 1.— 7. zadekovém lánku.

Rady trn na hbetní stran jsou od 2. zadekového lánku perušeny, mezera

se na dalších láncích rozšiuje. Na 8, zadekovém lánku na vnitní stran

vrchního valu, uzavírajícího dutinu dýchací destiky, jsou drobné trny, na

krajích spodního valu oválné bradavky.

Larvy cizopasí u koní, osl a zeber (druhu Equns burchelli). Vajíka jsou

kladena na trávu, laivy 1. instaru opouštjí vajíko v ústní dutin hostitele.

Larvy 2. instaru cizopasí na koeni jazyka a v žaludku, larvy 3. instaru v ža-

ludku. Dosplci se vyskytují v VI —VIIL
Zempisné rozšíení: V palearktické oblasti v mírném a subtropickém

pásmu v Evrop a v Asii (Malá a Stední Asie, s. Indie, Mongolsko, ína)
a v etiopské oblasti.

Výskyt v SSR: Vzácný, známa jen starší lokalita Vysoké Mýto v echách.

2. Gasterophilus intestinalis (De Geer, 1776) — Steek koský

Obr. 164, 165, 166 B, C, 167 A, 168, 169 D

De Geer, 1776, Mem. hist. Ins., Stockholm, 6: 292 (Oestrus); equi Clark, 1797, Trans.

Linn. Soc. Lond., 3: 298 {Oestrus); bengalensis Macquart, 1843, Dipt. exot., 2: 25 (Oestrus);

Brauer, 1863: 68; asininus Brauer, 1863: 71; Grunin, 1955: 83; Zumpt, 1965: 125.

Zavalité mouchy, hlava je skoro tak široká jako hru. Kulikovitá ma-
kadla jsou zachována. 2. lánek tykadel je kratší než 3. i. Hru je hndá,
pokrytá svtle hndými chloupky, za píným švem tmavšími. Na štítku též

tmavohndé chloupky, zvlášt po stranách. Na bocích hrudi delší žluté chloup-

ky. Kídla s tmavými skvrnami, žilky žlutohndé. Nohy žlutohndé. Zadeek
hndožlutý s tmavšími hndými skvrnkami, pokrytý tmavožlutými krátkými

chloupky. Celkové zbarvení dosti promnlivé, od žlutookrového po tmavohn-
dé. Velikost 12— 15 mm.

Larva 3. instaru dorstá rozmr 20 X 8 mm. Na pseudocephalu 2 sku-

piny drobných trn. Na bišní i hbetní stran všech hrudních a 7 zadeko-
vých lánk trny ve 2 adách. Trny na konci tupé, vtší ást trnu pigmentovaná.

Trny ve 2. ad o polovinu kratší než trny v 1. ad. Na hbetní stran od 2.
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hrudního lánku ady trn uprosted perušeny, nejširší mezera na 6. a 7.

zadekovém lánku. Boní bradavky na krajích spodního valu dýchací du-
tiny na 8. zadekovém lánku vyvinuty.

Larvy cizopasí u koní a osl. Vajíka jsou kladena na pední nohy a plece,

olizováním se dostávají larvy 1. instaru do ústní dutiny. Larvy 2. a 3. instaru
cizopasí v žaludku. Dosplci létají v VI —VIIL Larvy 3. instaru se vyskytují
od II do zaátku VI. Pi silnjším napadení vyvolává u koní kolikové one-
mocnní.

Obr. 167. Kídla. A — Gasterophilus intestinalis, — G. inermis, — G. pecorum <?, D — G.

pecorum $.
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Zempisné rozšíení: Pvodn palearktické, s chovem koní druhotn

do všech svtadíl.

Výskyt v CSSR: Znám z míst s poetnjším stavem chovaných koní, nap. v echách
Kladruby n. L., na Slovensku Humenné. Z v. Slovenska jej uvádí též Chládek (1928).

3. Gasterophilus haemorrhoidalis (Linné, 1758)

Obr. 166 A, F, 169 F

Linné, 1758, Syst. Nat., ed. 10, p. 584 {Oestrus); Brauer, 1863: 83; pallens Bigot, 1884,

Bull. Soc. ent. Fr., 4 (6) : 58;ftavipes Olivier, 1911, Enc. Meth., 8: 467 (Oestrus) ; Grunin, 1955:

70; Zumpt, 1965: 122.

Obr. 168. Gasterophilus intestinalis. A — vajíko, — larva I. instaru, G — ústní ústrojí larvy

I. instaru, D — zadní dýchací destiky larvy II. instaru, E — totéž larvy III. instaru.
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štíhlejší druh. Hlava skoro stejn široká jako hru. Kulovitá, hndá makad-
la zachována. Tlo ernohndé až erné. Pední ást stedohrudi ped pí-
ným švem pokryta šedožlutými chloupky, zadní ást tmavohndými, štítek

po boky hrudi šedožlutými chloupky. Przraná kídla se svtle hndými
žilkami. Nohy hndé, bazální ást stehen tmavá. 1. chodidlový lánek zadních

noh je dlouhý jako 1/2 zbývajících lánk dohromady. Zadeek nejvýše tak

široký jako hru. 2. tergum pokryto blošedými, 3. tergum kratšími ernými
a konec zadeku delšími oranžovými chloupky, takže se na tle stídají svtlé

a tmavé pásy. Velikost 9—11 mm.

Larva 3. instaru dorstá 18x8 mm. Na 2. hrudním lánku 1 ada trn,

na dalších láncích 2 ady. Na bišní stran tla trny do 7. zadekového lánku,

na hbetní stran do 5. —6. i. Na hbetní stran ady trn uprosted rozdleny

od 2. hrudního lánku, mezera se na dalších láncích rozšiuje, nejvíce na

6. zadekovém lánk. Na bišní stran 7. zadekového lánku je ada trn
idší, ale uprosted sieji neperušena. Boní bradavky na krajích spodního

valu dýchací dutiny na 8. zadekovém lánku vyvinuty.

Larvy cizopasí u koní a zeber {Equus burchelli a E. zebra) . Vajíkajsou kladena

na kži a chlupy pysk, larva 1. instaru opouští vajíko pi smoení kže vo-

dou, zavrtává se do kže a putuje do úst. Larvy 2. a 3. instaru cizopasí v ža-

ludku. Dosplci létají v VII —VIII.

Zempisné rozšíení: Palearktická a etiopská oblast, druhotn s komi
rozšíen do všech svtadíl.

Výskyt v SSR: Zjištn v j. echách (eské Budjovice — leg. Baa) a v z. (Trenín)

a v. Slovensku.

4. Gasterophilus inermis (Brauer, 1858)

Obr. 167 B, 169 E

Brauer, 1858, Verh. zool.-bot. Ges. Wien, 8: 464 (GajrMí) ; Brauer, 1863: 73; Grunin, 1955:

79; Zumpt, 1965: 124.

Pomrn malý druh. Hlava pibližn tak široká jako hru. Kulovitá ma-
kadla zachována. Stedohru erná, pokrytá v pední ásti a na bocích žlu-

tavými chloupky, v zadní ásti tmavými chloupky. Kídla skvrnitá, se svtle

hndými žilkami, nohy žlutohndé. Zadeek hndý s tmavšími skvrnkami,

u $ pokrytý žlutavými chloupky, u $ žlutavé chloupky na 2. tergu, bocích

a spodní ásti zadeku, shora zadeek pokryt kratšími ernými chloupky.

Velikost 9—11 mm.
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Larva 3. instaru dorstá rozmr do 16 X 5 mm. Siln prohnuté ustm

háky smují nazad, jejich špika se pibližuje základn. Na tlních lán-

cích jsou 2 ady trn, na bišní stran do 7., na hbetní stran do 6. zadecko-

69. Pední konec

— G. pecoriim.

Obr 169. Pední konec tla larvy III. instaru. A - Gasterophilus nasalis - G mgricornis,

D - G. intestinalis, E - G. imrmis, F - G. haemorrhoidalis.
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vého lánku. Trny na 2. hrudním lánku v 1. ad až 3 X vtší než trny ve

2. ad, na dalších láncích jen 1,5 X delší. Na 7. zadekovém lánku na biš-

ní stran ady trn široce perušeny, takže na každé stran zbývá jen nkolik

trn. Boní bradavky spodního valu dýchací dutiny na 8. zadekovém lánku
chybjí.

Larvy cizopasí na koních a zebrách {Equus burchelli). Vajíka jsou kladena na

tváe, larvy 1. instaru samostatn opouštjí vajíka, zavrtávají se do kže a ces-

tují ústním koutkm. Zanechávají za sebou charakteristické stopy, protože

v dsledku místního zántu vypadávají chlupy a zbývají lysé svtlejší proužky

na kži (tzv. letní dermatitida — dermatitis aestivalis buccarum). Larvy 2.

a 3. instaru cizopasí v koneníku. Dosplci létají v VI —VIIL

Zempisné rozšíení: Palearktická oblast, zvlášt jižnjší ást mírného

pásma, etiopská oblast (j. Afrika).

Výskyt v SSR: Charakteristický klinický obraz pi napadení koní larvami 1. instaru byl

dokonale popsán Chládkem (1928), ímž byl prokázán výskyt tohoto druhu na východním

Slovensku.

5. Gasterophilus nasalis (Linné, 1758) — Steek nosní

Obr. 166 E, 169 A

Linné, 1758, Syst. Nat., ed. 10, p. 584 {Oestrus)', veterinus Clark, 1797, Trans. Linn. Soc,

London, 3: 328 [Oestrus); Brauer, 1863: 86; crossi Patton, 1924, Ind. J. med. Res., 11:963;

albescens Pleske, 1926, Ežegod. Zool. muz. AN SSSR, Leningrad, 24: 228; Grunin, 1955:56;

Zumpt, 1965: 117.

Tlo porostlé delšími chloupky. Hlava ponkud užší než hru. Makadla chybjí. Hlava

pokrytá hndorezavými chloupky. Stedohru a štítek tmavohndé, pokryté rezav hndými
chloupky. Kídla przraná, s hndožlutými žilkami. Stehna noh ernohndá, holen a cho-

didla hndá. 1. chodidlový lánek zadních noh je delší než 1/2 zadních holení. Zadeek erný,

na 2. tergu pokrytý delšími blavými chloupky, na 3. tergu tmavými chloupky, konec zadeku
pokrývají u (J delší rezavé, u ? blavé chloupky. Velikost 12— 13 mm.

Larva 3. instaru dorstá rozmr do 20 X 7 mm. Na pseudocephalu mezi smyslovými

orgány a ústními háky jsou 2 skupiny malých trn. Trny na tlních láncích v 1 ad, velké

a ostré, pigmentovanéjen na špice. Pásy trn na bišní stran na všech láncích od 2. hrudního

po 7. zadekový lánek. Trny na 7. zadekovém lánku stejn velké jako na pedcházejících

láncích. Na hbetní stran pásy trn od 2. hrudního po 6. zadekový lánek. Na 2. hrudním

a 6. zadekovém lánku pásy trn uprosted perušeny. Boní bradavky na krajích spodního

valu dýchací dutiny na 8. zadekovém lánku vyvinuty.

Larvy cizopasí na koních, oslech a zebe {Equus burchelli). Vajíka jsou kladena na chloupky

tváí, larvy 1 . instaru lezou po povrchu kže do úst, kde se doasn usazují na povrchu sliznicc.

Larvy 2. a 3. instaru cizopasí ve dvanácterníku, kde mohou psobit vážná poškození. V mírném

pásmu létají dosplci v VI— VIII.
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Zempisné rozšíení: Pvodn v palearktické a etiopské oblasti, s komi zavleen do
dalších oblastí — nearktické, neotropické, orientální a australské. Ve st. Evrop v NDR,
Rakousku a Maarsku.

Výskyt v CSSR: Dosud nezjištn, výskyt možný.

6. Gasterophilus nigricornis (Loew, 1863)

Obr. 166 D. 169

Loew^, 1863, Wien. ent. Monatschr., 7: 38 (Oestrus) ; Brauer, 1863: 90; meridionalis Dinulescu,

1931, Ann. Parasit, hum.., 9: 503 (Oestrus); viridis Sultanov, 1951, Dokl. AN Uzbeksk.

SSR, 5: 41; Grunin, 1955: 65; Zumpt, 1965: 119.

Hlava užší než hru. Makadla chybjí. Hlava svtle žlutá, pokrytá krátkými, svtle šedožlu-

tými chloupky. Tlo erné. Stedohru a štítek pokryté krátkými šedožlutými chloupky, na

bocích delšími. V zadní ásti stedohrudi tvoí hndé chloupky 2 postranní skvrny až píný
tmavý pás. Kídla przraná, se svtle hndými žilkami. Stehna noh hndá, holen a chodidla

žlutohndá, 1. chodidlový lánek zadních noh je kratší než 1/2 zadní holen. 2. tergum, boky

a spodní strana zadeku pokryty šedožlutými chloupky, další terga s ernohndými chloupky.

Velikost 10—11 mm.

Larva 3. instaru dorstá rozmr 21x8 mm. Larvy jsou na rozdíl od erven zbarvených

larev ostatních druh žaludeních stek koni zbarveny zelen. Hrudní lánky válcovité,

zvlášt 1. i., takže 2. i. je zeteln širší. Trny na tlních láncích v 1 ad. Páry trn na bišní

stran od 3. hrudního lánku po 7. zadekový lánek, trny na 3. hrudním lánku jsou malé,

jen 1/4 délky trn na zadekových láncích 2.— 6. Na 7. zadekovém lánku jen malý poet
(4— 7) trn, o 1/2 menších než na pedcházejících láncích. Na hbetní stran pásy trn na

1.— 6. zadekovém lánku, uprosted rozdlené. Na dýchacích štrbinách 17— 20 píných
tmavších pruh. Boní bradavky na krajích spodního valu dýchací dutiny na 8. zadekovém
lánku velmi malé.

Larvy cizopasí na koních. Vajíka jsou kladena na chlupy tváí, larvy 1 . instaru se zavrtá-

vají do kže a pronikají do úst. Larvy 2. a 3. instaru cizopasí ve dvanácterníku, který poško-

zují ješt hloubji než larvy pedcházejícího druhu. Dosplci létají od IV do VI.

Zempisné rozšíení:V teplejší ásti mírného pásma palearktické oblasti (ve Španlsku,

Sardinii, Moldávii, Krymu, Kazachstánu, Mongolsku, ín) . I v místech svého bžného výsky-

tu pomrn vzácný druh.

Výskyt v SSR: Nezjištn, výskyt není vylouen.
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7. ele HIPPOBOSCIDAE - Klošovití

CHARAKTERISTIKA ELEDI

Cizopasné mouchy, sající krev na ptácích a vtších savcích. Tlo siln dorzo-

ventráln zploštlé, zejména hlava a hru. Krom druh s dobe vyvinutými

kídly zahrnuje ele druhy s kídly redukovanými nebo zcela bezkídlé.

Na nohách mohutné háky. Celková velikost našich druh 2,5 —9 mm.

Obr. 1 70. Ornithomya avicularia $ — ptakotrudka ptaí, celkový pohled.

klošovitých je vyvinuta tzv. adenotrofická viviparie, pi které se larva živí

v uteru mateského organismu až do dosplosti. Po kladení se larva rychle za-

kuklí. ele je rozšíena po celém svt, pevážn však v tropech a subtropech.

Nyní se rozlišuje 19 až 20 rod v 6 nebo 3 podeledích. Zhruba je známo ko-

lem 150druh, vSSR 19.
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MORFOLOGIE

Dosplec

Dosplci si ve vtšin pípad zachovali základní znaky shodné s nejvyš-

šími dvoukídlými. Parazitický zpsob života, vyžadující krom patin
upravených ústních orgán též potebu dobe se uchytit na hostiteli, pitisk-

nout se nmu a ukrýt v srsti i peí, je patrný v celkovém habitu i detailech.

Tlo je znan dorzoventráln zploštlé a opatené silnými chlupy a trny,

na nohách jsou silné háky. Nejvýraznjší zploštní je na hlav a hrudi, ale

Obr. 171. Melophagus ovinus $ — kloš oví, celkový pohled.

i na zadeku, který se u samic zvlášt rozšiuje. Svým celkovým vzliledem

se podstatn liší rody Stenepteryx a Crataerina, bezkídlí jedinci rodu Lipoptena

a zvlášt rodu Melophagus^ kteí již zcela ztratili vzhled svých pedk. Dosplci

jsou zbarveni pevážn v rzných odstínech hndé, popípad jsou i skvrnití.

Nazelenalé zbarvení (nap. Omithomya) je zpsobené prosvítající barvou he-

molymfy a je mnlivé. Pi konzervaci v alkoholu se základní zbarvení asto

mní. Rozmry dosplc se nedají stanovit dostaten pesn, nap. u samiek

je velikost zadeku závislá na stupni vývoje larev v dloze. Vhodnjší je

proto uvádt spolený rozmr hlavy a hrudi.

Hlava je oválná i kulovitá až polokulovitá, u podeledi Melophaginae

448



spíše hranatá, dorzoventráln zploštlá, prognátní, s dopedu vytaženými

ústními orgány. Složené oi vždy pítomné a zpravidla velké, jen u podeledi

Melophaginae redukované. Temenní oka jen u nkterých druh. Tykadla

Slenná, nenápadná, ukrytá z velké ásti až úpln v hlubokých tykadlových

jamkách. Tyto jamky jsou od sebe oddlené, až na podele Ornithoicinae .

1. i. tykadel je zcela skrytý, 2. i. zpravidla siln ochlupený, 3. i. s aristou

lišící se u jednotlivých skupin klošovitých je ponoen do lánku pedchozího.

Ústní ústrojí je tvoeno pevným, pomrn tenkým, ale dobe sklerotizovaným

sosákem, který se v tle rozšiuje do theky. Sosák je složen z labra, epipharyngu,

hypopharyngu a labia a je zatažitelný mezi po stranách vynívající nápadné,

siln ochlupené palpy.

Pi pohledu svrchu (obr. 172 A) je vidt na hlav mezi tykadly praefrons,

za tykadly lunula, jejíž zadní obloukovitý okraj konkávn vykrajuje pední
ást širokého stedového pole mezi oima (mediovertex), stejn vykrojeného

na zadním okraji postvertexem nesoucím nkdy oka. Pi vnitním okraji

oí v míst styku s mediovertexem leží parafrontalia. Ochlupení této ásti

hlavy nebývá nápadné. Delší chlupy bývají v pedních rozích parafrontálií,

v jejich stední ásti, zpravidla pi vnitním okraji, jsou chlupy kratší, pouze

s ojedinlými dlouhými; výrazný pár dlouhých chlup je v zadních rozích.

Na zadním okraji hlavy bývá potom ada krátkých chloupk až trn, které

pecházejí na spodinu hlavy.

Pi pohledu zespoda (obr. 172 B) bývají nápadné trny v hrdelní oblasti,

posazené v krátké píné ad, a potom chlupy i trny pozorovatelné již

svrchu; ty pecházejí po spodin až do pedních ástí hlavy, kde ídnou
a prodlužují se. Pod tykadly ochlupení houstne a jsou zde asto i chlupy jugu-

lární. Krom nich bývají na spodin hlavy další chlupy v rzn toených a-
dách apod. Toto ochlupení je nejlépe viditelné na hlav oddlené od hrudi

pi pohledu zezadu.

Hru je siln dorzoventráln zploštlá. Tím se nkdy pleurální partie pe-
sunuly a nap. pední stigmata jsou již zásti nebo zcela umístna na dorzální

stran.

Pi pohledu svrchu (obr. 172 G) je základní ást thoraxu tvoena stedo-

zádím (mesonotum). Ped jeho pedním okrajem, zejména po odpreparování

hlavy, je vidt jako úzký pás pedohru (prothorax). Na zadním okraji uza-

vírá hrud štítek (scutellum). Hrud je v pedních okrajích u nkterých pod-

eledi vytažena v humerální výbžky, které tvoí potom jakýsi límec kolem

hlavy. Stedozádí je rozdleno na dv poloviny podélnou rýhou, která koní
ped štítkem. Píná rýha, probíhající asi ve vzdálenosti 2/3 od pedního okraje,

je podélnou rýhou perušena. okraje tvoí maso- a matapleura. Uvedená

ásti jsou v rzné míe pokryty chlupy, chloupky i vyslovenými trny. Chlupy

na stedozádí mívají nkdy tendenci smovat ke stedu hrudi. Taxoaomicky

významné je ochlupení štítku, který je pokryt rznými, až výrazn dlouhými
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Obr. 172. Ornithomya avicularia. A — hlava svrchu, — spodina hlavy odzadu, — hrud

svrchu, D — hru zespodu, d. o. — dýchací otvory, h. ch. — hrdelní chlupy, h. o. — hlavový

otvor, h — humerální výbžky, j. ch. — jugulární chlupy, — kyvadélka, k — kídla,

1 — lunula, m — makadla, mv — mediovertex, n — nohy, o — oka, pf — parafrontalia,

ph — pedohru, pv — postvertex, s — sosák, sp — stedoprsí, sz — stedozádi, š — štítek,

t — tykadla, v. ch. — vertikální chlupy, zp — zadoprsí.
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chlupy voln i v adách; toto urité uspoádání bývá druhov konstantní.

Zvláštní postranní zdobení je u Pseudolynchia canariensis (obr. 176 B). Dýchací
otvory — spiracula — jsou dvojí. Již zmínné pední jsou umístny v oblasti

humerální, zadní z boku nad 3. párem noh.

Pi pohledu zespoda (obr. 172 D) tvoí základní ást hrudi stedoprsí

(mesosternum, basisternum 2), které je mezi 1. a 2. párem noh, a zadoprsí

(metasternum, basisternum 3), lokalizované mezi 2. a 3. párem noh. Stedo-
prsí a zadoprsí jsou stedov rozdlené na dv ásti. U pedních noh je rozdle-

né nebo jednotné pedoprsí (prosternum) . V prvním pípad (pod. Ornithoici-

nae) je mezi jejími ástmi patrné praesternum. Celý prostor hrudi zespodu

uzavírá tzv. furcasternum, ležící mezi 3. párem noh.

Kídla jsou u jednotlivých skupin znan rozdílná. Od pln vyvinutých

kídel rodu Ornithornya, pes siln redukovaná kídla rod Crataerina i Ste-

nepteryx^ dále pes slabá a odlamující se kídla rodu Lipoptena až jejich úplné

absenci u rodu Melophagus. Vtšinou jsou však dobe vyvinuta a u rodu Orni-

thornya mají nejbohatji rozvinutou žilnatinu, shodnou s úpravou vývojov
nejvyšších much. Jen tzv. diskoidální pole schází. Píné žilky u dalších zá-

stupc byly ve vývoji postupn redukovány. Oznaení žilek obr. 174 A. Kídla
jsou asto kouov zahndlá, základní žilnatina vtšinou výrazn pigmentovaná

a zásti pokrytá zetelnými chloupky i trny. Plocha kídel je bu v rzné míe
pokryta mikrotrichiemi (nap. Ornithornya^ Icosta), nebo úpln holá (nap.
Ornithophila Hippobosca). U rodu Melophagus na míst kídel zstal jen krátký

kuželovitý výrstek. Kyvadélka (haltery) jsou, až na rod Melophagus, zachová-

na. Kídlo má charakteristickou morfologii, a proto bylo použito za základ

urovacího klíe rod. Determinaci usnadní zavedení kídla do mikroskopic-

kého preparátu.

Nohy jsou silné, obvyklé stavby, zkrácené výraznji u podeledi Melophagi-

nae. Vtšinou jsou znan ochlupené a otrnné, s mohutnými háky na konci.

Krom základního, nepigmentovaného, ale sklerotizovaného lalku jsou

pigmentované háky jednoduché (obr. 173 H), s výjimkou pod. Ornithomyinae,

kde jsou zdvojené (obr. 173 G). Mezi háky a pod nimi jsou dv pulvilly

a stedové empodium s dlouhým nebo zcela krátkým postranním zpeením.
Zadeek (obr. 173 A) je v podstat membranózní váek, na nmž pvodní

sklerity byly siln zredukovány, v nejvyšší míe u rodu Melophagus. Tato

úprava umožuje silnou roztažitelnost zadeku, dovolující nasát vtší množ-
ství krve a u samiek uchovávání larev až do 3. instaru. Proto také redukce

sklerit u nich bývá ješt vtší než u samc. Všeobecn zstala zachována

terga jako úzké píné pásky i oddlená políka. Jen nkde jsou zachovány

i další sklerity. Celý zadeek je pokryt rzn dlouhými chlupy, kratší z nich

pecházejí asto do trn. Nejpravidelnji uspoádané jsou na skleritech.

Spirakul je 7 pár. Anální otvor je kruhový, u samiek nkde v úzkém spojení

s otvorem pohlavním. Tam je vidt i tzv. genitální sklerity (obr. 173 B, D, E).
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Samci se naopak dobe poznají podle vynívajících úzkých, ale silných pá-

rových paramer s výbžky. Mezi nimi je nepárový edeagus (obr. 173 C, F).

Studiu genitálií zaala být vnována pozornost teprve v nedávné dob (Theo-

dor 1963, Theodor a Oldroyd 1964), pro druhovou determinaci však nemají

zatím velký význam.

Obr. 173. Ornithomya avicularia. A — zadeek $ svrchu, — oblast vyústní pohlavních orgán
2, G — totéž u (?, D — vnjší genitální destika ?, E — vnitní genitální sklerity $, F — poh-

lavní orgány ^, G — háek na nohách. Lipoptena ervi. H — háek na nohách, e — edeagus,

pa — paramery, p. v. — postranní výbžky (pro pehlednost posunuté mimo genitálie).
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Kukla

Kukly (obr. 176 K, L) jsou vtšinou oválné, jedinou nápadnjší strukturou

jsou dýchací stigmata na zadním konci tla. Jsou vtšinou holé, jen u rodu

Olfersia mají na povrchu pevné vzpímené chlupy. Povrch je vtšinou hladký

a lesklý, nkde však jemn skulpturovaný a tím zmatnly.

VÝVOJ A BIONOMIE

Vývoj je pro tuto ele píznaný. Larva prodlává celý svj vývojový cy-

klus temi instary v uteru mateské samiky, kde je živena výmšky tzv. mlé-
ných žláz. Ke kladení dochází až tsn ped kuklením. Larva je blavá, jen

s výraznými tmavými zadními stigmaty. Je nepohyblivá a všeobecn již bhem
1 hodiny se zmní v soudekovitou kuklu, která postupn ztmavne až zerná.

Práv tento pomrn rychlý vývoj zpsobil, že starším autorm se celý proces

jevil jako snášení pímo kukel. Proto dodnes zstává v latinském i eském ná-

zvosloví oznaení Piipipara i kuklorodky. Protože ani pozdjší oznaení jevu

jako prostá larviparie se nezdálo pesné, bývá dnes tento zpsob oznaován
jako adenotrofická viviparie.

Další bionomické údaje mohou být v zásad uvádny spolen pro všechny

zástupce, výjimku tvoí pedevším druh Alelophagus ovinus. Kukly se zpravidla

dostávají na zem, popípad zstanou v hnízdech, ale u druhu Mclophagus

ovinus zstávají pilepené v oví srsti. Období stadia kukly je v našich podmín-

kách velmi dlouhé. Všeobecn asi 270—300 dn, u druhu Ornithomya chloropus

bylo v laboratoi zjištno až 370 dní. Kratší doba je známa u druh Lipoptena

ervi a Aíelophagus ovinus. Proto mají všechny v našich podmínkách se vyvíjející

druhy jednu generaci do roka, s výjimkou posledn jmenovaného druhu.

Vliv tu má naše podnebí, teplota a stídání roních dob. V tropech a teplejších

oblastech je situace odlišná, tam mže být generací do roka více. Tropické

oblasti jsou vlastní kolébkou eledi Hippoboscidae a diapausa se zejm vyvinula

až jako adaptace na nové podmínky pi jejich šíení do oblastí chladných.

severských druh Ornithomya chloropus a O. fringillina bez zimního chladu

vývoj již vbec neprobhne. Domnnky o vtším potu generací u ptaích

kuklorodek, odhadovaných podle opakovaného hnízdní hostitel, nebyly

zatím potvrzeny ani pokusn (nap. Hill 1963).

Imaga si po vylíhnutí musí sama vyhledat aktivn svého hostitele. Jen
u špatn létajících druhuje to uleheno tím, že kukly zstávají pímo v hnízd
{Crataerina, Stenepteryx) nebo u bezkídlých áruhr. Melophagus]so\i nalepeny

v srsti. Imaga se líhnou vtšinou ve vyrovnaném pomru mezi pohlavími,

jen u druhu Lipoptena ervi bývá samic dvakrát tolik než samc, u druhu Crataeri-

na pallida se uvádí až 4x více. Záleží však na tom, jak a kdy byly tyto údaje
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získávány. Pomr mezi pohlavími se bhem asu mní, vzhledem delší život-

nosti samiek.

Všechny druhy eledi Hippoboscidae jsou bez rozdílu pohlaví trvalými pa-

razity a živí se krví svých hostitel, kterou nasávají bodavým ústním ústrojím.

Poteba sání je rzná podle pohlaví a druhu. Nap. píslušníci rodu Ornithomya

sáli v laboratoi denn (Hill 1963). Množství spotebované krve pi jednom
sání bylo u nich kolem 1,5 mg, u jiných vtšinou pod 10 mg, ale u mohutnjšího

druhu Crataerina pallida ]e uvádno rozmezí 22 —59 mg. Kuklorodky nevydrží

dlouho hladovt a bhem nkolika dn hynou. Defekace je nepatrná, exkre-

menty asto zstávají pímo na tle much. Podobn jako u jiných cizopasník

celoživotn pijímajících krev jako jediný zdroj potravy žijí u nich, jak pímo
v zažívacím traktu, tak v tzv. mycetomech s ním spojených, mikroorganismy,

které jim zejm dodávají další životn dležité látky, nap. vitamíny.

Páení i u okídlených druh probíhá zpravidla na hostiteli. Dochází nmu
jednou nebo vícekrát. Ve druhém pípad jsou vyslovovány názory, ne-

pispívá-li nadbytek samích spermií a pohlavních látek také výživ larev

v samicím uteru. Všeobecn 1 týden po páení snesou samice již první prepupál-

ní larvu. Další intervaly snášení jsou podle druhu 1 —8 dn. Pi délce života

zhruba mezi jedním až více msíci (nejastjší prmr u samic 2 —3 msíce)

se poet vykladených larev rovná nkolika desítkám.

Vzhledem ke svým hostitelm jsou kuklorodky vícehostitelské až jedno-

hostitelské, u nichž se vyvinula již úzká specializace na jediný druh hostitele

a jen zcela náhodou mže být takový druh nalezen na jiných hostitelích.

Znalosti bionomie jednotlivých druh této eledi jsou velmi rozdílné.

Tam, kde druh lze dobe chovat v laboratoi, jako nap. druh Pseiidolynchia

canariensis, je známo mnoho pesných údaj, potvrzených více autory. Jinde,

kde tato možnost není, nebo jde o druhy vzácné, je známo jen málo nebo

tém nic, a je možné se spoléhat jen na obdobnost v životním vý\'oji s pí-

buznými kuklorodkami.

SYSTEMATICKÉ POSTAVENÍ, KLASIFIKACE
A FYLOGENEZE ELEDI

ele Hippoboscidae bývá ješt s eledmi Streblidae a Nycteribiidae, vzhledem

jejich ,,kuklorodosti", dávána do spolené skupiny Pupipara. Na spolený

pvod a píbuznost tchto eledí se do dnešní doby shromáždily názory velice

nejednotné, které na jedné stran zaazují tyto eledi rzn mezi Acalyptrata

a Calyptrata, na druhé stran je spojují až do jediné eledi Hippoboscidae (Grif-

fiths 1972). Výsledek úvah jednotlivých autor je závislý na tom, které vlast-

nosti a znaky považují za vývojov nejvýznamnjší.

Pevážn je ele Hippoboscidae brána samostatn tak, jak tu je pojata.
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Uznává se, že její píslušníci jsou jednotného, monoíyletického pvodu a že

náleží mezi Calyptrata. astojsou vývojov spojovány s píslušníky rodu Glossina,

kteí mají podobný vývoj larev (po vykladení se larvy zakuklí bhem 5 hodin),

a lze tedy pedpokládat spolené pedky. Pravdpodobný pvod eledi je

v tropech, kde je ele Hippoboscidae také nejvíce rozšíena.

Vývojové vztahy mezi zástupci uvnit eledi nejsou nijak zetelné a tak sou-

asný systém eledi není zcela pirozený. Je založen na morfologii, z praktické-

ho hlediska je však velice pehledný. Od dob Speiserových bylo uznáváno

5 podeledí, pozdji Bequaertem rozšíených na 6 podeledí a Maaem (1969)

zúžených na 3. V pojetí 6 podeledí jsou to krom u nás žijících podeledí —
Hippoboscinae, Lipopteninae, Ornithoicinae a Ornithomyinae — ješt Alloboscinae

z madagaskarských poloopic a Ortholfersiinae z australských klokan. V Maao-
v pojetí byly poslední dv staženy a též o podeledi Ornithoicinae ']& nejednotný

názor. Tato na ptácích žijící skupina má nkteré znaky kloš žijících na sav-

cích, zdá se být nejprimitivnjším pedstavitelem eledi a pro svou výlunost

morfologickou si své postavení zasluhuje. Její zaazení jako podeled jen zvy-

šuje pehlednost, a je proto zde na této úrovni ponechána.

Souasná systematika eledi Hippoboscidae v naší oblasti se dá dobe založit

na monografii Theodora a Oldroyda (1964) a na pracích Maaových (1963,

1969). Názory tchto' autor se nkde liší, zvlášt v nomenklatorické oblasti.

Jsou vynechávány etné ,,skupiny" a ,,podskupiny", které z hlediska urování

našich kuklorodek jen ztžují situaci. Z poznámek u rod a druh lze však

získat i tyto informace.

SLOŽENÍ A PÜVOD FAUNY SSR

Druhy žijící na území CSSR jsou dvojího pvodu. Jsou to jednak ty, které

již dávno patí naší faun a prodlávají u nás svj celý životní cyklus, jednak

ty, které se nám dostávají zavleením, nap. pi tahu ptactva, a v našich

pomrech se nemnozí. ele Hippoboscidae je rozšíena pedevším v tropech

i subtropech a v tropech má patrn také svj pvod. Zavlékáním severu se

postupn její píslušníci zaali pizpsobovat zmnným podmínkám, až se

z nkterých druh staly naopak vysloven studenomilné formy, u kterých by

bez zimního chladu ani nedošlo plnému vývoji kukel {Ornithomya chloropus,

O. fringillina) .

Do první skupiny u nás patí druhy Hippobosca equina, Ornithomya aviculaa,

O. biloba, Crataerina pallida, Stenepteryx hirundinis, Lipoptena ervi, Melophagus

ovinus a zejm též hosta ardeae. Druhy nám zavleené jsou Hippobosca variegata,

H. longipennis, Ornithophila metallica, Icosta minor a Pseiidolynchia canariensis.

Situace u dalších druh však není jednoznaná. Sbr je asto nahodilý a na

možnost jejich vývoje u nás lze jen usuzovat. Tak nap. u Ornithomya chloropus i
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. fringillina, nebo alespo u jednoho z nich, se dá soudit na píslušnost první

skupin. ídké nálezy Ornithoica turdi nedovolují žádné pevné závry. Druh
Melophagus rupicaprinus, známý z alpských kamzík, by vzhledem bionomii

mohl být považován za píslušníka první skupiny a vzácnost jeho nálezu lze pi-

soudit omezeným možnostem sbru.

Souasný stav se mže bhem let zmnit. Dlouhodob se mnící klimatická

situace mže povzbudit další druhy uchycení i jiné naopak ústupu.

škdc {Hippobosca equina, Melophagus ovinus) ovlivuje výskyt pímo lovk
svými ochrannými opateními.

HOSPODÁSKÝ A ZDRAVOTNICKÝ VÝZNAM, OCHRANA
A BOJ

Psobení klošovitých na hostitele je dvojí. Jednak pímé — sání krve a zne-

klidování hostitele, tzn. oslabování jeho organismu, jednak nepímé —
penášení pvodc onemocnní.

pímého psobení je lidská pozornost zamena ke známým nebo možným
škdcm hospodásky významných savc, jako jsou ovce, kon, popípad
jelení a srní zv atd. Význam tu má jen kloš oví, který psobí výše uvedené

obtíže a navíc snižuje kvalitu vlny. Druh Hippobosca equina je }iž dnes prakticky

bezvýznamný a o druhu Lipoptena ervi není známo, že by njak zjevn škodil.

Není vyloueno, že se v budoucnu bude uvažovat i o roli, kterou mohou hrát

kuklorodky v život pták.

Ani jeden zástupce klošovdtých není parazitem lovka. lovk s nimi však

mže pijít do styku, když na nho nahodile nalétnou nebo pelezou. To se

stává nejastji v lét a na podzim, kdy mladá okídlená stadia druhu Lipoptena

ervi vyhledávají po vylíhnutí své hostitele. V literatue se uvádí, že pi tom

zalézají do vlas a vous a bolestiv bodají. Autor navíc zaznamenal nko-
likeré bodnutí i druhem Ornithomya avicularia. Z dalších druh je to nap.

Hippobosca equina, která naletuje zjara nahodile na lovka. Eventuální bodnutí

jsou bez následk, ale v literatue jsou uvádny pípady, kdy vzácn, zejm
u alergických lidí, došlo i boulivjší reakci.

Také \ýznam klošovitých jako penaše nemocí není velký. U bakterií

byla uinna ojedinlá zkušenost s penosem pi epidemii anthraxu v Africe

prostednictvím druhu Hippobosca equina. Více víme o penášení krevních prvo-

k. Z našich druhuje známo o kloši ovím {Aíelophagus ovi?ius), že penáší mezi

ovcemi prvoka Trypanosoma melophagium, který v zažívacím traktu kloš prod-

lává základní ást svého životního vývoje. Nejvíce jich tak hostí sám, zatím co

u ovcí je jejich výskyt ídký a infekce pro n zcela benigní. U nás se nevyskytu-

jící druh Lipoptena capreoli penáší u koz druh Trypanosoma theodori. U pták pe-

náší krevní výtrusovce z rodu Haemoproteus druh Ornithomya avicularia. nám
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vzácn zavlékaný druh Pseudolynchia canariensis je znám jako penaše prvoka

Haemoproteus columbae mezi holuby. Druh Hippobosca longipennis penáší v Africe

mezi psy a hyenami cizopasnou hHstici Dipetalonema dracunculoides .

Z malého významu klošovitých u nás vyplývá i malá poteba používat

ochranných opatení. Jen kloš oví si vynucuje užít insekticid. Jinak není

nutno speciální prostedky boje prakticky používat.

PIROZENÍ NEPÁTELÉ

Pravými pirozenými nepáteli se jeví jen parazitické vosiky u nás žijícího

druhu Mormoniella ( = Nasonia) vitripennis. Není to specializovaný druh, cizo-

pasí u mnoha much a bodalek, ale v zahranií byl též vypstován z kuklorodek

Crataerina pallida, Stenepteryx hirundinis a Pseudolynchia canariensis. V tomto sm-
ru bývá uvádn i druh Dibrachys cavus. Oba druhy jsou z eledi Pteromalidae .

Na ptaích kuklorodkách (ptakotrudkách) parazitují roztoi, kteí jsou

bhem svého života vlastními cizopasníky pták. Nejvýznamnjší, vzhledem

nálezm, se zdá druh Microlichus uncusVitzÚiMm., 1934, jenž je znám z jiiek,

ale jehož samiky se usazují na kídelních žilkách druhu Ornithomya biloba,

kde sají haemolymfu a obklopují se vykladenými vejci. Podobn druh Microli-

chus avus (Trouessart, 1887) z vrabce polního je znám i z druhu Ornithomya

avicularia. Druh Myialges oligeri Dubinin, 1950 je znám z druhu Ornithomya

chloropus a druh Myialges anchora Sergent et Trouessart, 1907 z druhu Pseudolyn-

chia canariensis.

Na tle, hlavn na zadeku ptakotrudek, jsou nacházeny pevn pichycené

a zakousnuté všenky. Známé je to u rodu Ornithomya, na kterém bývají takto

zachyceny pedevším pérovky rodu Bruellia Kéler, 1936. Všenky se nechávají

jen penášet, jde tedy o phoresis, ne parazitaci.

KLÍ PODELEDf ELEDI HIPPOBOSCIDAE

1 (2) Tykadla uložena blízko sebe ve spolené nepárové jamce

1. podele Ornithoicinae (str. 460)

2 (1) Tykadla oddlená, uložená ve dvou samostatných tykadlových jamkách.

3 (4) Háky na nohách dvojité, háky jsou doplnny ješt mén chitinizovaným bazálním

lalkem, zdánliv tedy má konená ást vzhled jakoby háek byl trojitý (obr.

173 G) 2. podele Ornithomyinae (str. 461)

4 (3) Háky na nohách jednoduché, asto s výrazným bazálnim lalkem, takže háek
vcelku by mohl být považován za dvojitý (!) (obr. 173 H).

5 (6) Vždy s kidly; celkov ješt málo pozmnného vzhledu

3. podele Hippoboscinae (str. 47
1

)

6 (5) Bezkídlé i s kídly s chudou žilnatinou, a to jen u mladých jedinc; tato kídla se

po usazení na hostiteli odlamují, takže jsou dále také bezkídlé; silnji parazitismem

pozmnné (nap. obr. 171) 4. podele Lipopteninae (str. 475)
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KLÍC RODU ELEDI HIPPOBOSCIDAE
(bez ohledu na jejich píslušnost podeledím)

1 (4) Bez kídel.

2 (3) Bez kyvadélek. Zadeek bez tergálních pásek. Po celý život bez kídel (obr. 171)

11. rod Melopha^us (str. 477)

3 (2) S kyvadélky. Zadeek se zetelnými tergálnimi páskami. Na místech kídel zachová-

ny zpravidla jejich základy, které zstaly po odlomení kídel v mládí

10. rod Lipoptena (str. 475)

4 (1) S kídly.

5 (8) Kídla velmi pozmnná, úzká, málo funkní.

6 (7) Kídla úzká, lehce srpkovitá, asi 6X delší než široká (obr. 175 A). Slabá oka vyvi-

nuta 8. rod Stenepteryx (str. 470)

7 (6) Kídla širší, lístkovitá, zhruba 3—4x delší než široká (obr. 175 B, C). Oka schá-

zejí 7. rod Crataerina (str. 469)

8 (5) Kídla normální.

9 (10) Krom okrajové žilky jsou kídla jen se 3 slabými podélnými žilkami (obr. 175 D)

10. rod Lipoptena (str. 475)

10 (9) Kídla s více podélnými žilkami (nap. obr. 174 A).

11 (12) Kídla s jedinou pínou žilkou r-m (obr. 174 F). Štítek mimoádn upraven (obr.

176B) 6. rod Pseudolynchia (str. 468)

12 (11) Kídla s 2— 3 pínými žilkami (krom nenápadné spojky h pi koeni kídla)

(nap. obr. 174 A). Píná žilka m-m vtšinou nepigmentovaná, ale zjevn pítomná.
13 (18) Kídla se 2 pínými žilkami r-m a m-m (nap. obr. 175 E).

14 (15) Píná žilka m-m oproti píné žilce r-m posunuta ke koeni kídla jen o vzdálenost

rovnající se maximáln její délce. Není pigmentovaná jako ostatní žilky (obr. 175 E)

9. rod Hippobosca (str. 471)

15 (14) Píná žilka m-m oproti r-m siln posunuta ke koeni kídla (obr. 174 B, D).

16 (17) Hlava vzadu se 3 zakulacenými výstupky, tvoenými zadním okrajem oí a temenem
(obr. 176 A). Štítek na okraji jen jemn ochlupen, bez silných chlup

4. rod Olfersia (str. 465)

17 (16) Hlava na zadním okraji lehce a stejnomrn zaoblená. Štítek, krom jemných
chlup, se 2 dlouhými silnými postranními chlupy .... 5. rod Icosta (str. 466)

18 (13) Kídla se 3 pínými žilkami. Navíc je tu tedy pítomna píná žilka m-cu, takže je

vytvoeno anální pole (nap. obr. 1 74 A) .

19 (20) Žilka R4+5 se sbíhá s žilkou již v polovin své délky a probíhá s ní do spoleného

ústí (obr. 174 E) 1. rod Ornithoica (str. 460)

20 (19) Žilka R4+, se setkává s žilkou až na konci.

21 (22) Žilka R4+5 ústí na konci do žilky pod zetelnýrn úhlem. Stejn tak pedchozí žilka

R2+3. Žilka G perušena ped vyústním žilky Se. ást plochy kídel pokryta jemný-

mi chloupky, mikrotrichiemi (obr. 1 74 A) .... 2. rod OmiíAoTTzya (str. 461)

22 (21) Žilka R4+4 pibíhá žilce G povlovnji a pipojuje se tak jejímu konci pod velmi

úzkým úhlem. Pedchozí žilka R2+3 se pikládá žilce G daleko ped svým ukon-

ením a bží s ní spolen. Žilka G perušena mezi vyústním žilky Se a Ri. Plocha

kídel holá (obr. 1 74 G) 3. rod Ornithophila (str. 464)
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Obr. 1 74. Kídla. A — Ornithomya avicularia, — hosta minor, — Ornithophila metallica, D —
Olfersia fumipennis, E — Ornithoica tiirdi, F — Pseudolynchia canariensis. (Žilka Cui -|- lA je

nkdy považována za ž. 2A, píná ž. m-m jako vtev ž. M3+4.)
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1. podele ORNITHOICINAE

1. rod Ornithoica Rondani, 1878

Rondani, 1878, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genová, 12: 159.

Typ rodu: Ornithoica beccariina Rondani, 1878 = Ornithoica confluenta (Say,

1823)

Velmi malé druhy (2,5 —3,5 mm) se zeteln tmavší hrudí. Hlava kulovitá

s velkýma polokulovitýma oima a se temi oky. Tykadla uložena ve spolené

tykadlové jamce. Pedohru bez humerálních xýhhzkxi. Kosodélníkovitý štítek

s etnými kratšími a nkolika delšími chlupy. Kídlo se temi pínými žilkami,

s mikrotrichiemi ve vzdálenjší polovin. Háky na nohách jednoduché.

Mnohohostitelské druhy, parazitující na ptácích.

Jediný rod podeledi. Celkem je známo 12 druh, pedevším v tropickém

a subtropickém pásmu. V Evrop i v SSR jediný druh.

1. Ornithoica turdi (Latreille, 1811)

Obr. 174E

Latreille, 1811, Encycl. Method. Ins., 8: 544 [Ornithomya) ; Theodor a Oldroyd, 1964: 31.

Nejmenší zástupce eledi u nás, morfologicky výjimeného postavení (str.

000). Základní popis viz diagnóza rodu. Velikost hlavy a hrudi do 1,5 mm,
tlo celkov asi 2,5 —3 mm, kídlo okolo 2,5 mm.

Teplomilný africký druh, který v mírném pásmu Evropy vývoj patrn ne-

prodlává. Bez hospodáského významu, výskyt od VH do IX.

Hostitelé: Pedevším na drobných pvcích, ale zachycen i na jiných ádech

pták.

Zempisné rozšíení: Etiopská oblast, vzácn ve Stedomoí a severnji

v Evrop,

Výskyt v SSR: Nkolik nález z j. Moravy a z j. a v. Slovenska, nap. Valtice, Biskupi-

ce, Košice.
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2. podele ORNITHOMYINAE

2. rod Or nit ho my a Latreille, 1802

Latreille, 1802, Hist. Nat. Crust. Insect., 3: 466 {Omithomyia auct.).

Typ rodu: Hippobosca avicularia Linné, 1758

Menší až stedn velké druhy. Hlava oválná, vtšinou širší než dlouhá, s po-

mrn zjevn zploštlým zadním okrajem. Oi velké, druhy z CSSR s oky.
Pedohrud s humerálními výbžky, tvoícími límec. Kídla v distální ásti

s mikrotrichiemi.

Bequaert (1954) rozlišil dva podrody, Ornithomya s. str. (oka pítomna)

a Pseudoornithomyia Beq. (oka chybjí). V Evrop zastoupen pouze nominátní

podrod. Maa (1963) považuje za pirozenjší dlení na skupiny, z nichž v CSSR
jsou zastoupeny skupiny avicularia a biloba.

Mnoho-, více- i jednohostitelské druhy, parazitující na ptácích. Rod roz-

šíen po celém svt, více v mírném než tropickém pásmu. Náleží sem druhy,

které zasahují nejdále na sever jako praví píslušníci místní fauny. Na svt je

známo celkem 10 druh, v Evrop 4, z nichž všechny byly zjištny i v SSR.

KLÍ DRUH RODU ORNITHOMYA

(2) Hlava stejn široká jak dlouhá. Pední oko leží za pomyslnou árou spojující zadni

okraj oí. Poslední úsek žilky M3+4 leží zeteln v poli mikrotrichií, které v jejím okolí

mže být idší, ale zstává neperušené 4. O. biloba (str. 463)

( 1 ) Hlava širší než dlouhá. Pední oko leží na nebo ped uvedenou árou. Poslední úsek

žilky M3+4 bez mikrotrichií. Jen jeho nejposlednjší ást mže vbíhat pi okraji

kídla do prostoru s mikrotrichiemi.

(4) Píná žilka m-m asi 3,5

—

4X delší než píná žilka r-m. Délka kídla 6— 7 mm.
Úsek okrajové žilky mezi vyústním žilek Ri a R2+3 vtšinou nápadn delší než

úsek následující mezi vyústním žilek R2+3 a R4+5 (obr. 174 A). Štítek zpravidla

s 8 silnými chlupy (obr. 1 72 C) 1.0. avicularia (str. 462)

(3) Píná žilka m-m jen asi 2— 2,5 X delší než píná žilka r-m. Délka kídla 3,5 až

5,5 mm. Usek okrajové žilky mezi vyústním žilek Ri a R2+3 jen o málo delší

než úsek mezi vyústním žilek R2+3 a R4+5. Štítek nanejvýš se 6 silnými chlupy.

(6) Tmavší hndé trojúhelníkovité skvrny naspodu hlavy vytaženy jugulárním chlu-

pm (obr. 176 F). Délka kídla 4,5—5,5 mm 2.0. chloropus (str. 462)

(5) Skvrny naspodu hlavy s vrcholy neprotaženými do oblasti jugulárních chlup
(obr. 176 G). Délka kídla 3,5—4,7 mm 3. O./m^iV/iVza (str. 463)
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1. Ornithomya avicularia (Linné, 1758) — Ptakotrudka ptaí

Obr. 170, 172, 173 A— G, 174 A, 176

Linné, 1758, Syst. Nat., p. 607 (Hippobosca) ; Theodor a Oldroyd, 1964: 37.

Nejvtší zástupce rodu. Tlo hndavé až zelenohndé, zelenavé zvlášt nohy.

Koncové pole kídla pokryto mikrotrichiemi, nejmén však ze všech našich

druh. Velikost hlavy a hrudi dohromady okolo 3 mm, celkov okolo 5 mm,
kídla dlouhá 5,5—7 mm, zpravidla 6—6,5 mm.

V CSSR zejm jedna generace do roka; díve se pedpokládaly dv gene-

race v souvislosti s hnízdním pták, ale laboratorní sledování to nepotvrdila.

Kukla pezimuje, prmrná doba vývoje v laboratoi je kolem 300 dní. Sami-
ky po krátký as nosí kukly s sebou, pozdji kukly odpadávají na zem, popípad
do hnízda. Samiky žijí 2—3 msíce, samci mén (Hill 1963). Nejbžnjší

výskyt mezi VI —VIII, vzácnji i v IX i pozdji. Bez hospodáského významu,

ale ojedinle napadá i lovka.

Hostitelé: Pedevším na pvcích, ale bžn i na zástupcích jiných ptaích

ád (nap. sovy, dravci).

Zempisné rozšíení: Celá palearktická oblast, nejsevernji zachycena

na 57° (Theodor a Oldroyd 1964), etiopská a orientální oblast.

Výskyt v SSR: Po celém území bžný druh.

2. Ornithomya chloropus Bergroth, 1901

Obr. 176 F

Bergroth, 1901, Medd. Soc. Fauna Flora fenn., 27: 146; lagopodis Sharp, 1907, Ent. Mon.

Mag., 43: 58; Theodor a Oldroyd, 1964: 38.

Druh velice blízký následujícímu, jen o málo vtší. Délka hlavy a hrudi do-

hromady zhruba mezi 2,5 —3 mm, celkov okolo 4,5 mm; poet silných chlup
na štítku uvádn íslem 6, ale není to zejm spolehlivé (viz taxonomickou

poznámku u následujícího druhu).

Jedna generace do roka. Kukly pezimují. V laboratoi zjištná prmrná
doba vývoje kukel je 370 dní. Výskyt u nás hlavn v VII —VIII. Bez hospo-

dáského významu.

Hostitelé: Hlavn na pvcích, vzácn i na jiných ádech pták (nap.

sovy, dravci, rackové).
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Zempisné rozšíení: Severní Evropa, Theodora Oldroyd (1964) uvád-
jí výskyt až na 70°, severní ásti palearktické oblasti. Ve st. a j. Evrop jen

vzácnji.

Výskyt v SSR: Nálezy zatím jen z j. Moravy, což mže být ovlivnno intenzitou orni-

tologického výzkumu a sbru ektoparazit v tamnjší oblasti. Údaje Povolného a Rosického

(1955) náleží spíše následujícímu druhu.

3. Ornithomya fringillina Curtis, 1836

Obr. 176 G

Curtis, 1836, Brit. Entom., 13: pl. 585; Theodor a Oldroyd, 1964: 39.

Tento druh je s pedchozím velmi blízký a s ním asto zamován.
Pro jejich odlišení jsou zde užita kritéria Theodora a Oldroyda (1964). Prak-

tická hodnota tchto kritérií není ješt zcela jasná. Jmenovaní autoi vyslovují

pochybnosti o samostatnosti obou druh a uvažují, nejde-li jen o poddruhy

druhu O. fringillina. Pedpokládají, že tuto otázku dovolí vyešit až bohatší

materiál. Bezpené urení je možné jen u výrazných jedinc nenarušených

konzervaními tekutinami.

Nejmenší druh rodu. Velikost hlavy a hrudi dohromady asi 2 mm, celkov

okolo 4 mm. Silné chlupy na štítku bývají uvádny v potu 4.

Jedna generace do roka. Kukly pezimují, v laboratoi zjištná doba jejich

vývoje je v prmru 270 —300 dní. Délka života jako u O. avicularia. Samiky
snášejí larvy v období 3 —5 dn. Výskyt hlavn v VIII —IX. Bez hospodáské-

ho významu.

Hostitelé: Pedevším pvci, ale i jiné ády pták.

Zempisné rozšíení: Holarktická oblast, v Evrop hlavn na severu,

vzácnji ve st. a j. Evrop. Zámny s pedchozím druhem nedovolují pesné

hodnocení.

Výskyt v SSR: Po celém území, ale vzácn.

4. Ornithomya biloba Dufour, 1827

Obr. 176 L

Dufour, 1827, Ann. Sei. Nat., 10: 243; Theodor a Oldroyd, 1964: 39.

Velikost hlavy a hrudi dohromady asi 2,5 mm, celkov 4 —5 mm, kídla

4,5 —5 mm, uvádno až 6 mm. Píná žilka m-m asi 2 X delší než píná žilka
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r-m. Štítek se 6 silnými chlupy. Ze všech našich druh je nejvíce pokryt jem-

njšími chlupy.

Jedna generace do roka. Kukla pezimuje. Výskyt hlavn v VI —VIII. Bez

hospodáského významu.

Hostitelé: Pedevším na vlaštovce obecné {Hirundo rusticá), ale chycen i na

behulích {Riparia riparia) a jiikách {Delichon urbica).

Zempisné rozšíení: Západní ást palearktické oblasti.

Výskyt v CSSR: Po celém území.

3. rod Ornithophila Rondani, 1879

Rondani, 1879, Bull. Soc. Ital., 1 1 : 20; Ornitheza Speiser, 1902, Termész. Füzetek, 25: 329.

Typ rodu: Ornithophila vagans Rondani, 1879 = Ornithophila metallica (Schi-

ner, 1864)

Menší až velké druhy. Hlava oválná, širší než dlouhá, s velkýma oima a s o-
ky. Pedohru s humerálními výbžky tvoícími límec. Kídla se temi pí-
nými žilkami, bez mikrotrichií. Háky na nohách dvojité. Na zadeku 3 —5

velmi malých terg. Parazité pták.

Rozšíen pedevším v tropech a subtropech Afriky, Evropy a Asie. Na svt
2 nebo 3 druhy, totéž v Evrop, v SSR 1.

1. Ornithophila metallica (Schiner, 1864)

Obr. 174G

Schiner, 1864, Fauna Austr., Dipt., 2: 646 {Omithomyia); Theodor a Oldroyd, 1964: 34.

Drobný druh, tmavý až erný, se siln lesklou hrudí. Štítek se svtlým ped-

ním okrajem, na zadním okraji s adou jemných chloupk a se 4 silnými chlu-

py. Zadeek tmavý, s výraznými tergálními páskami. Velikost hlavy a hrudi

dohromady okolo 2,3 mm, celková velikost asi 4 mm, kídlo okolo 4,5 mm.

Jeho vývoj se u nás nepedpokládá. Bez hospodáského významu.

Hostitelé: Pedevším na pvcích, ale i na mnoha dalších ádech pták

/mandelíci, šplhavci, dravci atd.).

Zempisné rozšíení: Vj ižní ásti palearktické oblasti, etiopská a orien-

tální oblast, Nová Kaledonie. severu jen zavlékán.
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Výskyt v ÖSSR: Zatím zjištn dvakrát na j. Morav, a to v Mikulov (29. VI. 1956,

Chloris chloris) a ve Valticích (7. VII. 1973, Passer domesticus) .

Poznámka: Na tomto míst je teba se ješt zmínit o velmi vzácném druhu
O. gestroi Rondani, 1878, který žije na sokolu jižním {Falco eleonorae) na ste-

domoských ostrovech. V literatue je uvádno, že byl nalezen i v eskoslo-

vensku (Maa 1963). tomuto omylu došlo tím, že nedostaten popsaný druh
Hippobosca strigis Scopoli, 1772, od kterého se nedochoval žádný exemplá
a který Scopoli sbíral v Kremnici, bývá rzn synonymizován, mimo jiné

i s O. gestroi Rond. Je pravdpodobné, že šlo o druh Ornithomya aviculaa

a Theodor a Oldroyd (1964) oznaují jméno Hippobosca strigis jako nomen
inquirendum. Nález druhu O. gestroi z eskoslovenska není tedy pravdivý.

4. rod Olfersia Leach, 1817

Leach, 1817, in Brewster: The Edinbourgh Encycl., 12: 162; Pseudolfersia Coquillett,

1899, Canad. Ent., 31: 336.

Typ rodu: Feronia spinifera Leach, 1817

Vtší, statnjší druhy. Hlava oválná, s nápadn dopedu vytaženými

elními výbžky. Oi velké, oka scházejí. Mediovertex siln zredukován elem
a postvertexem. Pedohru s humerálními výbžky. Kídla s 2 pínými žilka-

mi, pokryta mikrotrichiemi. Háky na nohách dvojité.

Jedno- i vícehostitelské druhy. V tropech celého svta, do vyšších zempis-
ných šíek se dostávají se svými hostiteli. Na svt 7 druh, v Evrop 1, zjištný

i v CSSR.

1. Olfersia fumipennis (Sahlberg, 1886)

Obr. 174 D, 176 A

Sahlberg, 1886, Medd. Soc. Fauna Flora fenn., 13: 149 (Lynchia): Theodor a Oldroyd,

1964: 55.

Statný druh. Zadní okraj hlavy nerovný, na stranách sleduje obloukovit

zadní okraje oí, a protože i postvertex vybíhá vzadu do oblouku, je zád
hlavy tvoena temi obloukovitými výstupky. Štítek obloukovitý, s jemnými
chlupy pi zadním okraji, ale bez dlouhých chlup postranních. Velikost hlavy

a hrudi dohromady 4 —4,5 mm, celkov okolo 7 mm, kídlo 8 —9 mm.

Vzácný druh, o jehož bionomii se nic neví. Bez hospodáského významu.

Hostitelé: Pedevším na orlovci íním {Pandion haliaetus), vzácn i na ji-

ných dravcích.
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Zempisné rozšíení: Kosmopolitní, pedevším však v Americe. Zjištn

pomrn vysoko na severu.

Výskyt v SSR: Zatím pouze dva nálezy, a to z Lednice (VII. 1932, hostitel neznámý)

a ze Slovenska (bližší lokalita neuvedena, VI. 1904, ,,orel"), uvedené Povolným a Balátem

(1956) pod názvem Lynchia palustris (Lutz, Neiva et Lima, 1915), což je synonymum ame-

rického druhu Icosta albipennis (Say, 1823).

5. rod Icosta Speiser, 1905

Speiser, 1905, Z. Hym. Dipt., 5: 358; Lynchia Weyenbergh, 1881, Ann. Soc. Cient. Argenti-

na, 11: 195; Olfersia Šay, 1823, J. Acad. Nat. Sei. Phila., 3: 101 (nec Leach, 1817).

Typ rodu: Lynchia penelopes Weyenbergh, 1881

Menší a stedn velké druhy. Hlava oválná, širší než dlouhá, oi velké, oka
u všech evropských zástupc chybjí. Pedohru s mén výraznými humerál-

ními výbžky. Štítek zaokrouhlený, s jedním párem dlouhých chlup. Kídla

se 2 pínými žilkami, z vtší ásti pokryta mikrotrichiemi. Háky na nohách

dvojité.

Více- a mnohohostitelské druhy, po celém svt. Celkem 65 druh (vbec

nejpoetnjší rod), v Evrop 3, v CSSR 2.

Jméno, pod kterým je zde tento rod uveden, zavedl Maa (1969) namísto

Lynchia Weyenbergh, 1881 redefinovaným Bequaertem (1955) a Theodorem

a Oldroydem (1964). Revize ukázala, že Weyenberghovo oznaení není vhod-

né a navíc jméno „Lynchia" bylo jen velmi nepesn používáno. Nové oznaení

a definování má zabránit novým nepoádkm. Maa rozdlil tento rod na 5

podrod, Ornithoponus Aldr., Icosta Speis., Ardmoeca Maa, Gypoeca Maa a Rhypo-

notum Maa, s adou skupin a podskupin. U nás nalezené druhy by náležely

prvnímu a tetímu jmenovanému podrodu.

KLÍ DRUH KOT>\3 ICOSTA

1 (2) Délka kídla 6 mm. Plocha pokrytá mikrotrichiemi pesahuje anální žilku . .

1. /. ardeae (str. 467)

2 (1) Délka kídla 3,5—4 mm. Pokryv mikrotrichií nedosahuje anální žilce (obr. 174 B)

2. /. minor (str. 467)
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1. Icostaardeae (Macquart, 1835)

Macquart, 1835, Hist. Nat. Ins. Dipt., 2: 640 0//;; Theodor a Oldroyd, 1964: 47
{albipennis) .

Podle Maa (1969) náleží tento druh do podrodu Ardmoeca. U nás nalezený

jedinec v jeho pojetí patí nominátnímu poddruhu /. ardeae ardeae.

Stedn velký druh. Štítek obloukovitý, s jemnými chloupky a adou chlup
na zadním okraji. Na jeho stranách po jednom dlouhém chlupu. Zadní stehna

pokryta naspodu stejnomrn chloupky (až na jednu malou plošku). Velikost

hlavy a hrudi dohromady okolo 3 mm, celkov 4—5 mm, kídla okolo 6 mm.

V mírném pásmu zejm jedna generace do roka. Výskyt v letním období.

Hostitelé: Volavkovití ptáci.

Zempisné rozšíení: Pedevším tropický pás a teplejší oblasti celého

svta.

Výskyt v SSR: Publikován zatím jen nález ze Žehušic {Botaurus stellaris) (Povolný

a Rosický 1955) a Krištofík a Štefan jej nalezli v Bohel'ove {Ardea purpurea, Ixobrychus minutus,

22. VII. 1977). Zejm mnohem více rozšíený druh.

2. Icosta minor (Bigot, 1858)

Obr. 174

Bigot, 1858, in Thompson, Arch. Ent., 2: 376 {Olfersia); Theodor a Oldroyd, 1964: 51.

Podle Maa (1969) náleží tento druh do podrodu Ornithoponus.

Nápadn malý, svtlejší druh. Štítekjako u pedchozího druhu. Zadní stehna

naspodu celkem holá, až na nkolik okrajových chlup. Velikost hlavy a hrudi

dohromady okolo 2 mm, celkov pes 3 mm, kídla 3,4—4 mm.

Mimoádn vzácný druh, který byl nám zavleen zejm pi tahu ptactva.

Bez hospodáského významu.

Hostitelé: Na rzných pvcích.

Zempisné rozšíení: Etiopská oblast, odkud vzácn zasahuje pedevším
do Stedomoí.

Výskyt v SSR: Jediný exemplá chycen v Patincích na j. Slovensku (16. VI. 1974,

Passer montanus, leg. Macháek) (Chalupský a Macháek 1977).
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6. rod Pseudolynchia Bequaert, 1926

Bequaert, 1 926, Psyche, 32 : 27 1 ; Lynchia sensu Speiser, 1 902, Lynchia Weyenbergh, 1 88 1

.

Typ rodu: Olfersia maura Bigot, 1885 = Pseudolynchia canariensis (Macquart,

1840)

Stední velké druhy. Hlava oválná, zadní okraj rovný. Oi velké, oka chy-

bjí. Pedohru s humerálními výbžky. Štítek ve tvaru píného pásku s dv-
ma skupinami prstíkovitých výbžk na stranách. Pás okrajových chlup nad
nimi. Kídla jen s jednou pínou žilkou, z vtší ásti pokryta mikrotrichiemi.

Háky na nohách dvojité.

Více- a mnohohostitelské druhy, cizopasící na zástupcích rzných ptaích

ád. V tropickém a subtropickém pásmu, na svt 3 druhy, v Evrop
2, v CSSR 1.

1. Pseudolynchia canariensis (Macquart, 1840)

Obr. 174 F, 176

Macquart, 1840, in Webb et Berthelot, Hist. Nat. lies Canaries Ent., 2: 119 {Olfersia)-,

maura Bigot, 1885, Ann. Soc. Ent. Fr. (ser. 6), 5: 237 {Olfersia) ; Theodor a Oldroyd, 1964: 53.

Velký druh. Štítek mimoádn upravený. Krom obvyklého páru postran-

ních silných chlup jsou na vnjších okrajích dv skupiny dozadu vybíhajících

prstíkovitých výbžk, opatených chloupky (obr. 176 B). Jiné jemné chlupy

se táhnou na zadním okraji smrem ke stedu. Velikost hlavy a hrudi dohro-

mady 3 —3,5 mm, celkov asi okolo 5,5 mm, kídlo 5 —7 mm.

Do SSRjen vzácn zavlékaný druh, který zde neprodlává vývoj. V pvod-
ní domovin více generací do roka, kde kukla potebuje jen 25 —31 dní pe-
mn. Snad jen vzhledem penosu krevního výtrusovce Haemoproteus columbae

lze mluvit o uritém hospodáském významu.

Hostitelé: Pedevším na holubovitých ptácích, ale znám z mnoha jiných

ptaích ád.

Zempisné rozšíení: Tropické a subtropické pásmo.

Výskyt v SSR: Zatím jen dva nálezy, z Brna (27. VI. 1955, holoubata dovezená

z Bulharska) a z Devína u Bratislavy (16. V. 1949. Pandion haliaetus) (Povolný a Balat 1956).
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7. rod Crataeri na von Olfers, 1816

von Olfers, 1816, De Veget. Anim. Corp., in Corp. Anim. Reper. Comment., I : 101.

Typ rodu: Crataerina lonchoptera von Olfers, 1816 = Crataerina pallida (Latreii-

le, 1812)

Vtší druhy, siln pozmnné parazitismem. Hlava ováln protažená, o n-
co delší než široká. Oi malé, asi 1/3 až 1/2 délky hlavy. Oka scházejí. Hrud
úzká, pedohru s humerálními výbžky, tvoícími náznak límce. Kídla
znan redukovaná ve tvaru lístku. Háky na nohách dvojité.

Obr. 1 75. Kídla. A — Stenepleryx hirundinis, B, — Crataerina pallida, bžná a protažená va-

rianta, D — Lipoptena ervi, E — Hippobosca equina.
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Vysoce specializovaný rod, který se vyvinul patrn z rodu Ornithomya.

Maa (1963) do nho zahrnul i dále uvedený rod Stenepteryx.

Vtšinou jednohostitelské druhy cizopasící na rorýsovitých ptácích. Roz-

šíeny v palearktické, etiopské i orientální oblasti. Jeden druh v Brazílii. Ve
zde uvedeném pojetí je známo celkem 5 druh, v Evrop 2, v CSSR 1. V pí-

pad, že by se u nás uhnízdil rorýs velký {Apus melba), o emž existují nepotvrze-

ná pozorování, mohl by se v CSSR vyskytovat i zbývající evropský druh

Crataerina melbae (Rondani, 1879).

1. Crataerina pallida (Latreille, 1812) — Ptakotrudka rorýsí

Obr. 175B,

Latreille, 1812, Encycl. Method. Insect., 8: 544 {Ornithomyia) .

Nápadný, bizarní druh, rozšiující se od hlavy zadeku. Hlava bez oek.

Siln redukovaná lístkovitá kídla ve svém tvaru varírují. Velikost hlavy a hrudi

dohromady okolo 3 mm, celkov asi 7 —8 mm, kídla 3,5 —4,5 mm.

Jedna generace do roka. Kukly pezimují. Výskyt v VI —VIII, vzácn až

IX. Bez hospodáského významu.

Hostitelé: Na rorýsi obecném {Apus apus), ale zachycen též na rorýsi vel-

kém {Apus melba) a jiice obecné {Delichon urbica).

Zempisné rozšíení: Palearktická oblast.

Výskyt v CSSR: Po celém území.

8. rod Stenepteryx Leach, 1817

Leach, 1817, On Genera & Spec. Eprobosc. Ins., p. 562; Maa, 1963: 96 {Crataerina).

Typ rodu: Hippobosca hirundinis Linné, 1758

Hlava kulovitá, oi malé, ale vtší než u pedchozího, asi 1/2 délky hlavy.

Oka pítomna. Kídla siln redukovaná do srpkovitých útvar. Háky na no-

hách dvojité.

Jediný, stedn velký druh, rozšíený v palearktu, cizopasí na nkterých

vlaštovkovitých ptácích.

Maa (1963) zalenil tento rod do rodu Crataerina^ jelikož nepovažoval pí-

tomnost i nepítomnost oek za taxonomicky závažnou, ponechal však jako

samostatný stejn blízký, pevážn americký rod Myophthiria Rondani, 1875.

Theodor a Oldroyd (1964) uvádjí rod samostatn a takto je ponechán i zde.
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1. Stenepteryx hirundinis (Linné, 1758) — Ptakotrudka jiií*

Obr. 175 A

Linné, 1758, Syst, Nat., p. 607 [Hippobosca) .

Druh ponkud podobný pedešlému, avšak štíhlejší a menší. Na hlav na

postvertexu 3 nevýrazná oka. Kídla redukovaná na srpkovité útvary. Veli-

kost hlavy a hrudi dohromady okolo 2,5 mm, celkov asi 5,5 mm, kídla asi

5 mm.

Jedna generace do roka. Kukly pezimují, hlavní výskyt v VI —VIII. Bez

hospodáského významu.

Hostitelé: Pedevším na jiice obecné {Delichon urbica). Jsou. uvádny ná-

lezy též z vlaštovky obecné {Hirundo rustica) a z behule [Riparia riparid).

Zempisné rozšíení: Palearktická oblast.

Výskyt v CSSR: Po celém území,

3. podele HIPPOBOSCINAE

9. rod Hippobosca Linné, 1 758

Linné, 1758, Syst, Nat., p, G07.

Typ rodu: Hippobosca equina Linné, 1758

Stední až velké robustní druhy, vtšinou žluto- až tmavohnd zbarvené

a skvrnité. Hlava okrouhlá, oi velké, oka scházejí. Pedohrud bez humerál-

ních výbžk, netvoí tedy límec a hlava je volná. Kídla se 2 pínými žilka-

mi, bez mikrotrichií. Háky na nohách jednoduché.

Rozšíen hlavn v etiopské oblasti, ale i v palearktické a orientální oblasti.

Vtšinou jedno- i vícehostitelské druhy, cizopasící na kopytnících a šelmách.

Spolen s rodem Struthiobosca Maa, 1963 z afrických pštros, jsou to jediní

zástupci podeledi. Na svt 7 —8 druh, v Evrop 4, v CSSR 3.

KLÍ DRUH RODU/^^
1 (2) Žilka R2+3 ústi do žilky na stejném míst jako Ri, Je tak kratší než vzdálenjší úsek

následující žilky R4+5 (meno od píné žilky r-m). Na pedním okraji pedohrudi

je píná ada krátkých silných chlup (obr. 176 H) . . . 3. ,^/ (str. 474)

* Díve užívané druhové jméno vlaštoví vedlo ad omyl,
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(1) žilka R2+3 ústí do žilky zeteln oddlen od Ri (obr. 175 E). Její délka se tak

rovná zhruba vzdálenjšímu úseku žilky R4+5, Pedohrud bez zmínných chlup.

(4) Vtší, tmavohnd zbarvený druh. Žilnatina kídel je celkov tmav pigmentovaná.

Délka kídla 6,5— 8 mm \. H. equina (str. 472)

(3) Menší, svtlejší druh. Žilnatina kídel svtlá, jen píné žilky a na n navazující úse-

ky podélných žilek jsou celé i zásti tmavé. Délka kídla 5— 6 mm
2. H. longipennis (str. 472)

1. Hippobosca equina Linné, 1758 — Kloš koský (pipínák)

Obr. 175 E

Linné, 1758, Syst. Nat., p. 607; Theodor a Oldroyd, 1964: 28.

Robustní, hnd zbarvený druh, s tmavšími skvrnami na svtlejším podklad.

Makadla pomrn krátká, tmavá. Štítek zpravidla uprosted svtlý, po stranách

a na zadním okraji tmavý (pomr tmavých a svtlých míst je mnlivý). Na
nm, krom slabších chlup, je ada dlouhých, silných chlup rozdlena do

dvou skupin. Nohy pín skvrnité. Kídlo s trny na žilce C, jinak holé, bez

mikrotrichií. Velikost hlavy a hrudi dohromady okolo 4,5 mm, celkov asi

8—9 mm, kídlo 6,5—8 mm, vtšinou 7—7,5 mm.

V CSSR patrn jen jedna generace do roka. Samiky kladou do humusu
na zemi. Kukly potebují v teplých oblastech ke svému vývoji jen asi 1 msíc.

Výskyt hlavn v VI —VIII, v širším rozmezí v V —X. Se zvýšenou péí o chov

koní pestává být tento druh klinickým problémem (prof. J. Konrád, os.

sdlení) .

Hostitelé: Pedevším na koni domácím {Equus caballus), ale také na oslu

{Equus asinus) ; z nich pechází i na skot a na jiná domácí zvíata. Z jara sedá

i na lovka.

Zempisné rozšíení: Celá palearktická oblast (mimo Skandinávie)

a západní ást oblasti orientální. S komi zavleen však až na Fidži, Novou
Kaledonii, Nové Hebridy a Molucké ostrovy.

Výskyt v SSR: Díve jist po celém území, dnes patrn ustupuje smrem východu.

2. Hippobosca longipennis Fabricius, 1805

Fabricius, 1805, Syst. Ant!., p. 338; canina Rondani, 1878, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Geno-
vá, 12: 164; Theodor a Oldroyd, 1964: 28.

Velký a celkov svtlejší, žlutav až medov hndý druh, s tmavšími skvrna-

mi na hrudi. Makadla pomrn krátká. Mediovertex široký, postvertex široce
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Obr. 176. — Olfersia fumipennis, zá hlavy. — Pseudolynchia canariensis, štítek. G — Melo-

phagus rupicaprinus, hlava, D — M. ovinus, totéž, E — Lipoptena ervi, totéž. F — Ornithomya

chloropus, hlava zespodu, G — O. fringillina, totéž. H — Hippobosca variegata, pedohru.
I — Lipoptena fortisetosa, hru, J — L. ervi, totéž. — Ornithomya avicularia, raná kukla, L —

O. biloba, kukla.

kupovitého obrysu. Štítek blavý, jen s lehce tmavšími okraji, se 4—7 okrajo-

vými chlupy ve dvou skupinách. Velikost hlavy a hrudi dohromady asi 4 mm,
celkov okolo 5 mm, kídla 5—6 mm.
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Druh nám zavleený, v CSSR neprodlává vývoj. Bez hospodáského vý-

znamu.

Hostitelé: V našich oblastech pedevším na psu domácím {Canisfamiliaris)
,

v Africe však na ad dalších šelem. Pechází i na kopytníky.

Zempisné rozšíení: Jižní ásti palearktické oblasti, etiopská oblast,

západní ást orientální oblasti.

Výskyt v GSSR: Bezpen nalezen jen jednou na j. Slovensku v Keovu (19. VI. 1953,

Canis familiaris, leg. Povolný).

3. Hippobosca variegata Megerle, 1803

Obr. 176H

Megerle, 1803, Appendix ad Catal. Ins. Nov., 18 pp., neísl., 1802 (Viennae Austriae

Vendita) ; maculata Leach, 1817, On Gen. & Spec. Eprobosc. Ins., p. 7; Theodor a Oldroyd,

1964: 29.

Statný druh, hnd zbarvený, na hrudi skvrnitý. Mediovertex siln zúžený,

a tím postvertexve tvaru vytaženého trojúhelníka. Makadla pomrn dlouhá,

tmavá. Štítek se 3 svtlými skvrnami a s dvojí lehce nepravidelnou adou dlou-

hých chlup ve dvou skupinách. Nohy tmavé. Kídla s trny na žilce i na

proximální ásti R4+5. Na žilce R2+3 jsou trny jen ojedinle. Jinak kídlo holé,

bez mikrotrichií. Velikost hlavy a hrudi dohromady asi 5,3 —5,5 mm, celkov

okolo 8 mm, kídlo 7 —8 mm.

Druh nám zavleený, neprodlává u nás vývoj. Bez hospodáského vý-

znamu.

Hostitelé: Hlavn na skotu a koních; napadá prý i lovka.

Zempisné rozšíení: Etiopská oblast, do palearktické oblasti zasahuje

více jen v s. Africe a Iránu; západní ást orientální oblasti, ale zavleený i na

ostrovy Sulawesi (Celebes) a Timor.

Výskyt v SSR: Jediný nahodilý nález z j. Slovenska z okolí Gabíkova (VI. 1951

Canis familiaris), uvedený jako H. maculata (Povolný a Rosický 1955).
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4. podele UPOPTENINAE f= MELOPHAGINAE)

10. rod Lipoptena Nitsch, 1818

Nitsch, 1818, Mag. Ent., 3: 310.

Typ rodu: Hippobosca cervina Nitsch, 1818 = Lipoptena ervi (Linné, 1758)

Menší a stedn velké druhy siln pozmnné parazitismem. Hlava široká,

kosmatá, oi malé, všeobecn pes 1/2 délky hlavy, nkdy tém páskovité.

Oka pítomna. Tykadla krátká, skrytá vjamkách. Pedohru bez humerálních

výbžk. Kídla slabá a jen u mladých jedinc, u jedinc usazených na hosti-

teli se odlamují. Háky na nohách jednoduché. Zadeek s výraznými tergální-

mi páskami.

Pevážn jednohostitelské, mén asto vícehostitelské druhy, cizopasící na

sudokopytnících. Rod rozšíen po celém svt, celkem známo 21 druh, v Ev-

rop 4, v SSR 2.

KLÍ DRUH RODU LIPOPTENA

1 (2) Mesonotum silnji ochlupené. V jeho stední ásti, na každou stranu od podélných

ad chlup, jsou ochlupené plochy. Na jeho zadním okraji tvoí chlupy zetelné ady
(obr. 176 J). Vetší druh, hlava a hru 2— 2,5 mm, délka kídla okolo 6 mm . . .

1. L. ervi (str. 475)

2 (1) Mesonotum ideji ochlupené. V jeho stední ásti od podélných stedových chlupu

jde na každou stranu jen ídká ada chlup. Na jeho zadním okraji jen ídké chlupy,

netvoící ádky (obr. 176 I). Menší druh, hlava a hru do 2 mm, délka kídla okolo

4 mm 2. L. Jortisetosa (str. 476)

1. Lipoptena ervi (Linné, 1758) — Kloš jelení (lojnice)

Obr. 173 H, 175 D, 176 E,J

Linné, 1758, Syst. Nat., p. 611; Theodor a Oldroyd, 1964: 59.

Hndý, siln parazitismem pozmnný druh. Nápadné je jeho dorzoven-

trální zploštní. Hlava obr. 176 E. Štítek zpravidla se 6 (bývá uvádno až 8)

dlouhými chlupy pi zadním okraji, vnitní pár je siln prodloužen. Velikost

hlavy a hrudi dohromady 2 —2,5 mm, celkov okolo 4,5 —5 mm, kídla okolo

6 mm.

Jedna generace do roka. Bezkídlá stadia žijí prokazateln v podzimním,

zimním a jarním období na svých hostitelích, usazená pedevším na spodin
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tla. Kukly, které zjara spadávají na zem, se líhnou podzimu. V období od

konce VIII do X z nich vyletují mladá okídlená stadia, která si vyhledávají

nové hostitele. S nimi je také možné se v lese nejastji setkat. Po usazení na

hostiteli kídla ztrácejí. Pes znané rozšíení mezi vysokou zví není druhem

hospodásky významným (ing. Páv, os. sdlení). Naletuje na lovka.

Hostitelé: Pedevším na jelení a srní zvi. Nalezen i na muflonu {Ovis

musimon) a na menších savcích, popípad ptácích.

Zempisné rozšíení: Palearktická oblast. Zavleen a již usazen i v ob-

lasti nearktické.

Výskyt v SSR: Po celém území hojn.

2. Lipoptena fortisetosa Maa, 1965

Obr. 176 1

Maa, 1965, J. Med. Ent., 2: 236; parvula Theodor, 1967, Acta Ent. Mus. Nat. Pragae, 37:

275.

Menší druh než pedešlý a celkov ideji ochlupený. Velikost hlavy a hrudi

dohromady 1,4—2,1 mm, celkov okolo 3 mm, kídla okolo 4 mm.

Vývoj a bionomie neznámé, snad podobné pedchozímu druhu. Bez hospo-

dáského významu.

Hostitelé: Podle Grunina (1970) na jelení a srní zvi.

Zempisné rozšíení: Pravdpodobn v pevážné ásti palearktické

oblasti, s nejzápadnjším výskytem zatím z SSR.

Výskyt v SSR: Pvodn znám ze dvou juvenilních exemplá ze s. ech z Janova

u Dína (17. VIII. 1955) a ze s. Moravy z Milotic nad Opavou (12. VIII. 1962) (Theodor

1965). Více juvenilních exemplá bylo pozdji chyceno v Holovicích v Jeseníkách

(8. IX. 1974) a jeden exemplá ve v. echách v Týnci nad Labem (VI. 1975, leg. Pecina).

Není vyloueno, že je tento druh zamován s druhem L. ervi.

Synonymická poznámka: Grunin (1970) synonymizoval z CSSR Theo-

dorem popsaný druh L. parvula s druhem L. fortisetosa. Ke srovnání typového

materiálu nedošlo, ale Gruninv názor se zdá být opodstatnný.
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11. rod Melophagus Latreille, 1802

Latreille, 1802, Hist. Nat. Crust. Ins., 3: 466.

Typ rodu : Hippobosca ovina Linné, 1 758

Menší až stedn velké druhy, nejsilnji parazitismem pozmnné z celé

eledi. Hlava široká, kosmatá, s oima redukovanýma do tvaru úzkého pásku.

Oka chybjí. Tykadla kratiká, ukrytá v jamkách. Hru úzká, vpedu lehce

vydutá, ale bez výrazných humerálních výbžk. Bez kídel a kyvadélefc.

Zadeek membranózní se zachovaným pouze poátením tergemi+2, jinak

zcela bez terg.

Rod obsahuje v zásad jednohostitelské druhy, cizopasící na sudokopytní-

cích. Rozšíen v palearktu, ale druh Melophagus ovinus zavleen do Austrálie.

Na svt celkem 3 druhy, v Evrop a v SSR 2.

KLÍ DRUH RODU MELOPHAGUS

1 (2) Makadla zhruba tak dlouhá jako hlava. Parafrontalia celá dosti hust ochlupená,

v jejich zadních rozích po 1 dlouhém, dozadu smujícím chlupu (obr. 176 D)
1. M. ovinus (str. 477)

2 (1) Makadla krátká, nanejvýš 1/2 délky hlavy. Parafrontalia jen ídce ochlupená a po-

krytá jen jednotlivými chlupy, v jejich zadních rozích po 2— 3 silných, dozadu

smujících chlupech 2. M. rupicaprinus (str. 478)

1. Melophagus ovinus (Linné, 1758) — Kloš oví

Obr. 171, 176 D

Linné, 1758, Syst. Nat., p. 607 [Hippobosca).

Tmavohndý, vbec již voln žijícím mouchám nepodobný druh. Hlava

obr. 176 D. Bez kídel i bez kyvaclélek. Na míst kídel zachoványjen zakrnlé,

tupé, válekovité výbžky. Velikost hlavy a hrudi dohromady 2 —2,5 mm,
celkov asi 5 —6 mm.

Má více generací do roka. Na hostitelích se vyskytuje jx> celý rok, i když

maximum výskytu na dosplých ovcích se uvádí v IV, na jehatech v VIH.
Samiky kladou larvy po 7 —8 dnech a kukly, na rozdíl od ostatních druh,
nevypadávají na zem, ale zstávají pilepeny na chlupech. Vyvinou se bhem
20 —26 dní. Kloši jsou na ovcích uchyceni celkem pravideln po celém tle

krom zad, kde se nevyskytují nebo jen málo. V Austrálii trvá celý životní

cyklus 34—36 dní. Kolísání intenzity napadení vedlo ke zjištní, že rezistence
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je tu založena na postupn vyvinuté schopnosti jehat uzavít pívod krve do

periferních kapilár a nutit tak kloše hladovní (nap. Nelson a Bainsborough

1963). Je to jediný zástupce eledi, který si podržel jistou hospodáskou výz-

namnost. V souasné dob jsou oví stáda v SR napadená v 55 —65 %,
v SSR v 65 —88 % a ve vtší intenzit (dr. Valach, os. sdlení). Krom toho,

že ovce jsou stále dráždny a rušeny, uvádí se i ástené znehodnocování vlny,

která se slepuje a zelená vlivem kloších výkal. Pi stíži nebo jiné manipulaci

s ovcemi mže pelézt na lovka.

Hostitelé: Pedevším na ovci domácí {Ovis aries), ale zachycen i na jiných

hostitelích.

Zempisné rozšíení: Hlavn palearktická oblast, ale se svým hostitelem

zavleen rzn po celém svt.

Výskyt v SSR: Po celém území.

2. Melophagus rupicaprinus Rondani, 1879

Obr. 176 G

Rondani, 1879, Bull. Soc. Ent. Ital., 11: 12.

Menší druh, podobný pedešlému, rozdíly jsou patrné z klíového rozlišení.

Velikost hlavy a hrudi do 2 mm.

Vývoj a bionomie nestudovány, ale patrn obdobné jako u pedchozího

druhu. Bez hospodáského významu.

Hostitelé: Kamzík horský [Rupicapra rupicapra), ale i kozorožec horský

[Capra ibex) a v našem materiálu ovce {Ovis aries).

Zempisné rozšíení: Alpy, ale zejm rozšíen více.

Výskyt v SSR: Zuíím jen jednou zastižen na s. Slovensku v Námestov (12. VII.

1951, Ovis aries, leg. Povolný).
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ele NYCTERIBIIDAE - Muchulovití

CHARAKTERISTIKA ELEDI

Muchulovití jsou výlunými ektoparazity píslušník ádu letoun [Chirop-

tera), a to jak netopýr, tak i kalo. Jsou to drobné, bezkídlé mouchy veli-

kosti 1,5— 5 mm, žlutavé nebo hndé barvy. Parazitický zpsob života vedl

vytvoení nkolika specializovaných, velice charakteristických útvar, z nichž

nkteré se v rámci ádu Diptera vyskytují ješt také u píbuzné eledi Streblidae,

parazitující rovnž na letounech.

Pedevším je to vytvoení ad plošn rozšíených trn, uspoádaných v tzv.

hebeny (ctenidia) na hrudi a zadeku. Sternální ásti hrudních lánk splývají

v siln sklerotizovaný štít, zatímco mesonotum je membranózní. Široké pleu-

rální ásti hrudi jsou pesunuty na dorzální stranu a všechny ti páry noh jsou

vkloubeny dorzáln, což dává muchulím pavouci vzhled. Nohy jsou nápadn
dlouhé, holen všech pár mají více nebo mén zetelnou pseudosegmentaci,

chodidla jsou ukonena párem mohutných drápk. Hlava je v klidu zvrácena

nazad a dotýká se svou dorzální ástí mesonota stedohrudi; sání se ohýbá

o 180° dopedu. Oi jsou velmi redukované nebo chybjí. První pár kídel je

zcela redukován, druhý je zachován jako kyvadélka.

Pizpsobení parazitickému zpsobu života je i adenotroíická viviparie

muchulí. Samice rodí larvy v posledním, tetím instaru. Hned po porodu se

larva kuklí.

Zatím je známo na 260 druh eledi, rozšíených se svými hostiteli po celé

zemkouli.

MORFOLOGIE

Dosplec

Hlava (obr. 179 A) je bud polokulovitá, neboje lateráln nebo dorzoventrál-

n zploštlá. Dorzální a laterální ásti jsou sklerotizované, ventrální ást je

membranózní. Jsou-li oi pítomny, jsou laterální a jsou tvoeny 1 —4 okami;
oky jsou bud pigmentované, nebo nepigmentované. Tykadla jsou složena ze

2 viditelných lánk, poslední nese vtvenou aristu. Maxilární palpy jsou
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Obr. 177. Stylidia biarticulata ?, pohled shora (podle Theodora 1967).

Obr. 178. Stylidia biarticulata ?, pohled z boku (podle Theodora 1967).

480



jednolánkové, asto nápadn dlouhé. Sosák je tvoen širokou bazální ástí

(theka) a úzkou apikální ástí (labely).

Hru (obr. 179 B) je velice poznamenána úplnou ztrátou kídel a pesunem
noh na dorzální stranu. Ventráln je vytvoen široký, sklerotizovaný sternální

štít, vzniklý spojením mesc- a metasterna. Membranózní dorzální strana je

rozdlena sklerotizovanými žebry a ploškami na centrální mesonotum, ohra-

niené lateráln notopleurálními švy, a široké pleury. Na notopleurální švy

piléhají širší nebo užší sklerotizované notopleurální plošky, nesoucí podélnou

adu notopleurálních brv. Lateráln vybíhají notopleurální plošky v široký

Obr. 179. Nycteribia sp. cJ. A — hlava, — hru, — noha, D — ventrální strana posledních

zadekových lánk. (Podle Theodora 1967.)

mezopleurální šev. Dorzální strana nese dále dva páry stigmat, pár pohybli-

vých hrudních heben (chybí jen u podrodu Ertmoctenia) a pár kyvadélek.

Jamky kyvadélek jsou bu otevené, nebo ásten i zcela uzavené. Nohy
(obr. 179 C) jsou pizpsobené rychlému pohybu v srsti. Mají všechny

základní ásti a pseudosegmentace stehna, holen a metatarsu umožuje jejich

maximální ohybatelnost. Praetarsus koní párem silných srpovitých drápk
a párem pulvil.

Zadeek (obr. 180 A, B) je tvoen 7 lánky a lánkem análním; nese 7 pár
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stigmat. Po stranách 1. páru siiginat je protáhlý sklerit rzného tvaru a chaeto-

taxie, oznaovaný jako postspirakulární. Jeho homologizace není zatím vyeše-

na; chybí jen u rodu Penicillidia. Pvodní poet lánkuje zachován jen u samic

primitivního amerického rodu Hershkovitzia. U ostatních zástupc dochází

menšímu i rozsáhlejšímu splývání a redukci jak terg, tak i stern. U samic

Obr. 180. Nycteribia sp. A — dorzálni strana zadeku $, — ventrální strana zadeku ?,

— genitálie ö". (Podle Theodora 1%7).

bývá pravideln redukce vtší než u samc. Je to jist v souvislosti s vývinem

larvy a s periodickým zvtšováním zadeku. U všech zástupc eledi došlo ke

splynutí 1. a 2. sterna; tento sklerit nese na zadním okraji zadekový heben,

který jen zcela výjimen chybí. U samc bývá charakteristicky utváeno

5. sternum (obr. 179 D), jehož zadní okraj a chaetotaxie jsou asto druhov
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specifické. Anální lánek samic nese asto kratší nebo delší výbžky; ventrální

strana análního segmentu samce se spoluúastní na utváení vnjších genitálií.

Genitálie: á* — je možno rozlišit 3 typy samích genitálií, z nichž jen nej-

pvodnjší typ rodu Nycteribia se vyskytuje u našich zástupc a u všech rod
podeledi Mycteribiinae. Edeagus (obr. 180 C) sestává ze 2 laterálních plošek,

ventráln spojených. Je pokryt membránou, do níž ústí ductus ejaculatorius.

Edeagus nasedá na dlouhou, lateráln zploštlou apodemu. Leží voln uvnit

kónické phalobase. Ta nese bazáln 2 paramery, které tvoí kolem aedeagu

v klidové poloze pochvu. U nkterých rod jsou paramery pohyblivé v míst
artikulace, jinde jsou pevn srostlé s phalobází. Z vnjších genitálií jsou nej-

nápadnjším út\^arem párovité ,,klaspery", které jsou u moderních autor
homologizovány s telomerami (distální ást gonopod). Hypandrium vytváí

u nkterých rod nápadný trojúhelníkovitý útvar. $ — u podeledi Nycteribiinae

jsou pítomny 1 nebo 2 genitální destiky. Dorzální, která je opatena trny nebo

chloupky, a ventrální, která je vždy lysá. U nkterých rod je dorzální destika

redukována na skupinu set. Výjimen pebírá funkci genitální destiky

7. sternum.

Larva

Je acefalní, metapneustická, elipsovitého nebo oválného tvaru. Cefalofaryn-

geální skelet není vyvinut. Ústní otvor je štrbinovitý, umístný na pedním
konci tla. Zvlášt u mladších larev se z nj vychlipuje krátký rypákovitý

útvar. Zadeek sestává z 8 zetelných lánk a je zakonen terminálním itním

otvorem. Na povrchu zadeku jsou patrné 2 páry temnji pigmentovaných,

sklerotizovaných dvrk (uprosted a vzadu), interpretované jako peritremál-

ní útvary zadního páru stigmat. Ventrální, siln lepivá strana larvy je zplošt-

lá a ponkud konkávní.

Puparium

Povrch je okoládov hndý až hndoerný, asto s prosvítajícími svtlejší-

mi ervenohndými plochami. Nápadná je polygonální mikroskulptura svrch-

ní, vyklenuté strany, asto druhov odlišná. Jen výjimen je povrch zrcadlov

lesklý, bez mikroskulptury. Puparium (obr. 181) si vcelku zachovává tvar tla

larvy a na jeho povrchu, ztvrdlé larvální pokožce, jsou zachovány všechny

povrchové struktury larvy (ústní štrbina, 2 páry peritremálních útvar, anus).

V pední ásti puparia je vytvoeno velké, asto polokruhovité operculum,

ohraniené švem. Ventrální strana puparia je rovná, plochá, uprosted tenká,

prhledná. Je obdána tenkým pevným lemem, který široce pesahuje strany

puparia. Lem je sklerotizovaná kožní duplikatura, která zvtšuje písavnou

plochu puparia. Puparia jsou umístna na svislých plochách, nejastji oper-

kulem dol. Jejich povrchové struktury umožují spolehlivé druhové odlišení.
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VÝVOJ BIONOMIE

Chorologie

Výlunými hostiteli muchulí jsou letouni. Pizpsobení muchulí životu

v srsti s\^ch hostitel je dokonalé. Celkový tvar tla, vytvoení heben,
mohutné srpovité drápky a pseudosegmentace noh, umožující jejich ohyba-

telnost i mimo klouby, zaruují muchulím rychlý a dokonalý pohyb v srsti

hostitele, pipomínající ponkud plavání. Nejastji se zdržují muchule na

bišní stran hostitel, pedevším v okolí axilárních jamek.

Muchule jsou o\šem vázány na letouny jen jako na skupinu odlišn žijících

savc. Uvnit této skupiny není již vázanost tak vyhranná; vztah hostitel —
parazit je dán spíše ekologicky než fyziologicky. Muchule jsou proto jen v oje-

dinlých pípadech striktn druhov specifické, i když u velké vtšiny druh je

možno oznait jednoho nebo více hlavních hostitel, tj. letoun, kteí jsou

pravidelnými hostiteli muchule na celém areálu jejího rozšíení.

Z ekologického hlediska je možno evropské netopýry rozdlit do dvou sku-

pin. Na netopýry jeskynní a na lesní netopýry stromové a štrbinové. Ob tyto

skupiny mají odlišnou faunu muchulí. Jeskynní netopýi, kteí tvoí ve svých

habitatech asto velká spoleenstva nkolika druh, jsou hostiteli následujících

muchulí: Nycteribia (JV.) latreilii, jV. (jV.) pedicularia, jV. (JV".) schmidlii, N. {A.)

vexata, Stylidia biarticulata, Penicillidia conspicua a P. dufourii. Druhá skupina ne-

topýr, žijících v aktivním období pravideln jen v jednodruhových spoleen-

stvech, hostí všechny druhy rodu Basilia a druhy Nycteribia (JV.) kolenatii

a Penicillidia monoceros. Pvodn lesní a štrbinoví netopýi jsou jako druhy

i jedinci, díky svému zpsobu života, nejastji hostiteli jen jediného druhu

muchule, zatímco píslušníci ekologické skupiny jeskynních netopýr hostí

pravideln více druh muchulí. Nkteí jsou navíc i hlavními hostiteli více

druh [Myotis myotis a M. blythi oxygnathus 3, Miniopterus schreibersi 2). Nkteí
pvodn jeskynní netopýi pešli, pedevším v severní polovin Evropy, v ak-

tivním období životu na pdách budov. S nimi pešly do nového prostedí

i jejich muchule. Ovšem parazitace tchto populací muchulemi je až nkolika-

násobn nižší než u populací jeskynních, jak bylo zjištno rozborem parazitace

nap. u netopýra Myotis myotis z území Slovenska (Hrka 1964) (tab. 2).

Bionomie

Muchule žijí po celý život v srsti svých hostitel, s výjimkou krátké doby kla-

dení larvy. Jsou tedy na letounech jak v období jejich aktivního života, tak i za

pezimování. Sají krev hostitel, a to i v období jejich hibernace.

erstv vylíhlé imago je schopno atakovat svého hostitele již po nkolika

minutách. Reaguje na každý závan vzduchu a postupuje proti nmu. To je

jeden z hlavních mechanism vyhledávání hostitele. asto jsem našel na neto-
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Tabulka 2

Rozbor napadení netopýra velkého {M. myotis) jeskynními muchulemi (jV. latreilli, N. vexata,

P. dufourii) na území CSSR

Myotis myotis
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zení více vajec. V ovariích samic dozrává vždy jen 1 vejce a po oplození se

z nj v ásti vaginy zvané „uterus" líhne larva. Je vyživována sekretem páro-

vitých pídatných žláz, zvaných mléné žlázy. Tyto žlázy ústí spoleným vývo-

dem do rozšíené ásti vaginy a larva se nim pisává jakousi dudlíkovitou

vychlípeninou úst. Larva je orientována stejn jako samice, rychle roste, 2 X se

svléká a asi za 14 dní po páení {Nycteribia kolenatii, Basilia) je porozena.

Další porody následují po kratší period, v prmru po 5 —10 dnech. U starších

samic jsou odstupy delší a nepravidelnjší. Celková fertilita samic není zatím

známa. Podle našich zjištní vyskytuje se v našich podmínkách nejvyšší pro-

cento gravidních samic od V do VIII, ale i v období pezimování netopýr
jsem našel, pedevším u jeskynních druh, 10—20 % samic gravidních.

Pro položení larvy opouští samice hostitele, vyhledává v jeho blízkosti vhod-

nou, nejastji rovnou drsnjší plochu a orientována pravideln hlavou smrem
dol porodí larvu. Pak se otoí, obkroí larvu a sklerotizovanou plochou hrudi

tiskne larvu asi 1 minutu podkladu. To umožní fixování larvy podložce

a její dokonalé zakuklení. Proces kuklení larvy zaíná okamžit, za hodinu

už není možno rozeznat erstvé puparium od starších. Doba mezi vytvoením

puparia a vylíhnutím imaga je závislá na teplot, v prmru trvá asi 30 dn
{Basilia 22 —55 dn). Vylíhlé imago nem.á vytvoeno ptilinum a opercu-

lum je oteveno tlakem prvého páru noh. Samice vyhledá ihned po porodu

svého hostitele. Opouští ho maximáln na dobu 30 minut.

SYSTEMATICKÉ POSTAVENÍ, KLASIFIKACE A FYLOGENEZE
ELEDI

Nycteribiidae spolu s píbuznou eledí Streblidae a s eledí Hippoboscidae tvoí

skupinu Pupipara ( = Eproboscoidea) . Všechny eledi jsou ektoparazitické a všech-

ny rodí larvy, které se ihned kuklí. Pupipara jsou pravideln azena do blízkos-

ti eledí Muscidae, Glossinidae a Calliphoridae, tedy do calyptrátní ady skupiny

Schizophora.

eledi skupiny Pupipara mají polyíyletický pvod. JVycteribiidae a Streblidae,

výluní paraziti letoun, mají sob blíže než el. Hippoboscidae. Je pravd-

podobné, že ob mly spoleného pedka, který byl svým pvodem vázán na

rozvoj ádu Chiroptera a žil na území, které souviselo s dnešním centrem roz-

šíení obou eledí, tedy s indomalajskou oblastí {Nycteribiidae) a Jižní Amerikou

{Streblidae). Paleogeografické události zpsobily zejm oddlení obou eledí

a jejich dnešní vikarianci.

258 dosud popsaných druh eledi je dleno do 2 podeledí: JVycteribiinae,

vázanou na netopýry {Microchiroptera),a.Cyclopodiinae, parazity kalo {Mega-

chiroptera). Subtropická a tropická podele Cyclopodiinae zahrnuje 5 rodu

v 65 druzích a je rozšíenajen ve Starém svt. Podele JVycteribiinae, rozšíená

se svými hostiteli po celém svt, zahrnuje zatím 193 druh v 6 rodech. Primi-
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tivní rod Hershkovitzia Guimaraes et d'Andretta je neotropický (3 druhy),

monotypický rod Stereomyia Theodor je znám jen z N. Guiney. Nejpoetnjším

rodem je Basilia M. Ribeiro. Je známo 100 druh, azených do 4 podrod:

Conotibia Theodor (1 orientální druh), Parfl9'í:/o/>oí//a Scott (5 etiopských a orien-

tálních druh), Tripselia Scott (24 etiopských, orientálních a australských dru-

h) a Basilia s. str. (70 druh rozšíených krom australské oblasti po ce-

lém svt). Starosvtský rod Penicillidia Kolenati je dlen na 2 podrody:

Eremoctenia Scott, odlišující se výrazn absencí všech heben (2 orientální dru-

hy), a Penicillidia s. str. (22 palearktických, etiopských, orientálních a au-

stralských druh). Rody Stylidia Westwood (36 druh) a Nycteribia Latreille

(28 druh) jsou rozšíeny rovnž jen ve Starém svt.

O taxonomické poznání eledi se zasloužil v polovin 19. století Kolenati,

na pelomu 20. století Speiser a ze souasník hlavn Theodor a Maa.

SLOŽENÍ A PÜVOD FAUNY CSSR

Nejstarší práce s údaji z našeho území jsou klasické práce Kolenatiho.

Z moderních autor se o poznání fauny našich muchulí nejvíce piinili

Grulich a Povolný (1955) a Hrka (1964).

Naši zástupci jsou typickými pedstaviteli západopalearktické fauny muchu-

lí. Druhy ekologické skupiny stromových netopýr {Basilia, Nycteribia

kolenatii) jsou rozšíeny celkem pravideln po celém území, s ponkud vtší

koncentrací v echách a na Morav. Naopak muchule jeskynních netopýr

zejm ubývají smrem severozápadním, a to jak co do hojnosti, tak i denzity

populací. Nejhojnjší a nejpoetnjší jsou na jihovýchodním a jižním Sloven-

sku. Ze zoogeografického hlediska jsou zajímavé druhy, které u nás dosahují

severní nebo jižní hranice rozšíení (obr. 182). Je to severopalearktický druh

Penicillidia monoceros, zjištný u nás na nejjižnjší výsp svého areálu, amedite-

ránní druhy Nycteribia schmidlii, Stylidia biarticulata a Penicillidia conspicua, pro

které znamená území Slovenska ást jejich severní hranice.

HOSPODÁSKÝ VÝZNAM A PIROZENÍ NEPÁTELÉ

Muchulovité nemají praktický význam, protože se zdá, že svým hostitelm

nepsobí vážnjší škody. Ani pi extrémním napadení malého netopýra vod-

ního 24 muchulemi jsme nepozorovali žádné nápadnjší poškození. Je velmi

pravdpodobné, že muchule penášejí netopýí trypanosomy.

Pedevším na druzích rodu Penicillidia se najdou astji stélky entomoíytní

houby Stigmatomyces nycteribiidarum Thaxter, patící do skupiny Laboulbeniales.
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KLÍ PODCELEDI A RODU ELEDI NTCTERIBIIDAE

1 f8) Hlava bu lateráln zploštlá, nebo zaoblená; holen siln z boku zploštlé, s n-
kolika adami dlouhých brv; notopleurální švy rovnobžné nebo dozadu sbihavé;

zuby heben úzké a siln zašpiatlé, sety a brvy jemné

1. podele Nycteribiinae (str. 491)

2 (5) Oi pítomny.

3 (4) Oi pigmentované, nejmén se 2 okami; menší druhy, 1,8— 3 mm
3. rod Basllia (str. 500)

4 (3) Oi nepigmentované, s jedinou okou; velké druhy, 3,5— 4 mm
4. rod Penicillidia (str, 504)

5 (2) Oi chybjí.

6 (7) Holen úzké, 4,5

—

5X delší než široké 2. rod Stylidia (str. 497)

7 (6) Holen siln rozšíené, 2— 3,5 X delší než široké .... 1. rod JV^ím^^w (str. 491)

8 (1) Hlava lateráln nebo dorzoventráln zploštlá; holen skoro cylindrické, se 2—

3

adami krátkých brv; notopleurální švy dozadu rozbíhavé; zuby heben široké

a tupé, sety a brvy robustní 2. podele Cyclopodiinae

klíc P pari i DRUHU ELEDI NTCTERIBIIDAE

1 (6) Puparium (bez lemu) delší než 2,5 mm.
2 (5) Operculum zaujímá asi polovinu délky puparia.

3 (4) Vzdálenost pedního okraje dozrálních peritrem od zadního okraje opercula

vtší (asi 1/5 délky puparia, obr. 181 h), velikost 3—3,2 X 2,5— 2,7 mm ....
P. dufourii (str. 507)

4 (3) Vzdálenost pedního okraje dozrálních peritrem od zadního okraje opercula menší

(asi 1/7 délky puparia, obr. 181 g), velikost 2,8—3,0 X 2,3— 2,5 mm
P. conspicua (str. 505)

5 (2) Operculum zaujímá o nco víc než polovinu puparia (obr. 181 i)

P. monoceros (str. 508)

6 (1) Puparium kratší než 2,5 mm.
7 (10) Vzdálenost pedního okraje dorzálních peritrem od opercula kratší než 1/10 délky

puparia (obr. 181 c, d).

8 (9) Povrch puparia s mikroskulpturou, rozmry 1,6— 1,7 X 1,2— 1,3 mm
N. (JV.) schmidlii (str. 495)

9 (8) Povrch puparia bez mikroskulptury, rozmry 1,8— 1,9 X 1,3— 1,4 mm
N. {A.) vexata (str. 496)

10 (7) Vzdálenost pedního okraje dorzálních peritrem od opercula vtší než 1/10 délky

puparia.

11 (14) Délka puparia do 2 mm
12 (13) Puparia oválné (obr. .181 f) B. (str. 501)

13 (12) Puparium vejité (obr. 181 b) N. {N.) kolenatii (str. 492)

14 (11) Délka puparia pes 2 mm.
15 (16) Puparium vejité, dozrální peritremy velké (obr. 181 a), velikost 2,0—2,3 X 1,5 až

1 ,6 mm N. (N.) latreilii (str. 493)

16 (15) Puparium široce vejité, dorzální peritremy malé (obr. 181 e), velikost 2,2 X
X 1,7 mm S. biarticulata (str. 498)
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Obr. 181. Puparia. a — Nycteribia (N.) latreillii, — N. () kolenalii, — . {N.) schmidlii,

d _ jV. (.) vexata, e — Stylidia biarticulata, f — Basilia, g — Penicillidia conspicua, h —
P. dujourii, i — P. monoceros.
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1. podele NYCTERIBIINAE

1. rod Nycteribia Latreille, 1796

Latrcille, 1796; Préc. caract. gener. insectes, p. 176; Maa, 1965: 381; Theodor, 1967:

50.

Typ rodu : Nycteribia pedicularia Latreille, 1 805

Malé až stedn velké druhy, žlutohnd zbarvené. Hlava z bok zploštlá,

oi chybjí. Palpy na ventrální stran se 2 adami brv a s jednou dlouhou ter-

minální brvou. Vzájemný pomr label a theky sosáku je u rzných druh pro-

mnlivý. Postranní destiky notopleurálních šv široké, se 6—15 notopleurál-

ními brvami. Hrudní hebeny se špiatými zuby. Rada brv na zadním okraji

ventrální strany hrudi úplná. Holen siln zploštlé, skalpelovité, s nkolika

adami dlouhých brv na ventrálním okraji distálního konce. Jamka kyvadélka

nekrytá. Krom análního lánku sestává zadeek samc z terg; u samic je

jejich poet redukován na 3 nebo 4. Samí genitálie typu Nycteribia. Genitální

destiky samic pítomny, nebo chybjí.

Rod je rozšíen jen ve Starém svt, dosud bylo popsáno 29 druh. V Evrop
byly zjištny jen 4 druhy, 3 z nich žijí na našem území.

Taxonomie rodu není zatím uspokojiv vyešena. Pidržuji se pojetí

Theodorova (1967).

KLÍ PODROD RODU NYCTERIBIA

1 (2) Holen prvního páru noh jen 2— 2,5 X delší než široké

1 . podrod Nycteribia (str. 49
1

)

2 ( 1 ) Holen prvního páru noh 3,5 X delší než široké

2. podrod Acrocholidia (str. 496)

1. podrod Nycteribia s. str.

Latreille, 1796, Préc. caract. gener insectes, p. 176; Listropoda Kolenati, 1857, Wien. Ent.

Monatschr., 1 : 62; Listropodia Kolenati, 1863, Hor. Soc. Ent. Ross., 2: 49; Nycteriphila Grulich

et Povolný, 1955: 116, 128; Theodor, 1967: 50.

Typ podrodu: Nycteribia pedicularia Latreille, 1805

Pední dorzální ást hlavy membranózní, nesklerotizovaná. Holen krátké

a široké, siln zploštlé. Podle pítomnosti nebo absence genitálních destiek

je možno podrod rozdlit do 3 druhových skupin.
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KLÍ DRUHOVÝCH SKUPIN A DRUH PODRODU NTCTERIBIA

1 (6) Jen 3 terga ped análním lánkem na zadeku $, dorzální i ventrální genitální

destiky pítomny; telomery S rovné nebo slab prohnuté, zadní okraj 5. sterna

rovný nebo konkávní (1. skupina N. (N.) pedicularia) .

2 (3) Dorzální genitální destika ? s 8— 10 dlouhými brvami na zadním okraji, ventrální

destika úzká (obr. 183 a); 5. sternum S uprosted zadního okraje skoro rovné,

s adou 6— 12 trn (obr. 183 t). Edeagus ke špici nezúžený (obr. 183 h) . . .

1. N. (N) kolenatii (str. 492)

3 (2) Dorzální genitální destika $ s 11—15 silnými trny na zadním okraji (obr. 183 b, c)
;

5. sternum (í uprosted zadního okraje konkávní, s adou 7— 18 trn (obr. 183 u, v).

4 (5) Ventrální genitální destika úzká (obr. 183 c) ; zadní okraj 5. sterna o s adou
7— 14 trn, edeagus ke špici nezúžený (obr. 183 j). Velikost 2,25— 2,60 mm . . .

3. {N.) pedicularia (str. 494)

5 (4) Ventrální genitální destika ? široká (obr. 183 b) ; zadní okraj 5. sterna S s adou
11— 18 trn, edeagus ke špici zúžený (obr. 183 i). Velikost 2,6— 3,5 mm ....

2. N. {N.) latreillii (str. 493)

6 (1)4 terga ped análním lánkem na zadeku 9, genitální destiky bu chybjí, nebo

pítomna jen dorzální. Telomery S bu rovné, nebo slab prohnuté, potom je zadní

okraj 5. sterna nápadn konvexní (obr. 183 x), nebo jsou telomery zahnuty ve

zetelném úhlu blízko báze.

7 (8) Dorzální genitální destika ? pítomna; telomery rovné nebo slab zahnuté (2.

skupina N. (N.) schmidlii) 4. jV. [N.) schmidlii (str. 495)

8 (7) Genitální destiky chybjí; telomery zahnuty ve zetelném úhlu blízko báze.

7 druh z orientální a austalské oblasti (3. skupina N. {N.) parilis).

1. skupina N. (JV.) pedicularia

Skupina zahrnuje 14 druh, rozšíených v palearktické a orientální oblasti.

1. Nycteribia (Nycteribia) kolenatii Theodor et Moscona, 1954

Obr. 181 b, 183 a, h, t

Theodor a Moscona, 1954, Parasitology, 44: 157; i/a^n Kolenati, 1863 (nec 1856), Hor. Soc.

Ent. Ross., 2: 49 (Listropodia) ; Theodor, 1954: 17, 1967: 67; Grulich a Povolný, 1955: 118;

Hrka, 1964: 170; Novosad, 1975, Polsk. Pism. Entomol., 45: 239—249.

Hlava — pední dorzální okraj s 1 —4 setami. Labely a theka sosáku skoro

stejn dlouhé. Hru — širší než dlouhá, notopleurální destiky se 7—13, nej-

astji s 8 — 10 brvami. Holen 2,25 X delší než široké, se 3 adami brv v distální

ásti ventrálního okraje. Zadeek ^ — postspirakulární sklerit úzký, zahnutý,

dosti variabilního tvaru, se 3—7 rzn dlouhými brvami. 1. tergum s adou
krátkých set na zadním okraji i na ploše. 2. —6. tergum s okrajovou adou del-

ších a kratších brv nebo trn, 2. —4. tergum na ploše se skupinou drobných set

uprosted, 5. a 6. tergum na ploše lysé. Sternum 1 + 2 nese heben se 45 —50
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zuby, 3. 4. sternum má krom okrajové ady kratších a delších brv ješt sku-

pinu drobných set na ploše. 5. sternum s adou 6—12, nejastji 8—9 trn
uprosted zadního okraje. Telomery rovné, se ztmavlými tupými špikami,

s dlouhou\ u báze, v bazální polovin s delšími, v apikální s kratšími brva-

mi. Genitálie obr. 183 h. Zadeek ? — postspirakulární sklerit a 1. tergum jako

u o. 2. tergum se siln konvexním zadním okrajem, nesoucím adu delších

a kratších brv, plocha uprosted se skupinou set. 6. tergum široké, na ploše lysé,

zadní okraj s 6 —8 dlouhými brvami a s 9 — 15 krátkými trny v mezerách mezi

nimi. Plocha mezi 2. a 6. tergem pokryta hustými adami krátkých brv, posled-

ní ada delší. Sternum 1+2 jako u á". 3. a 4. sternum jsou membranózní,
nerozdlené. 5. a 6. sternum se rozpadá na 2 laterální sklerity. 7. sternum

trojúhelníkovité. Dorzální genitální destika trojúhelníkovitá, se 7—11, nej-

astji s 8 —9 dlouhými brvami na zadním okraji (brvy jsou skoro tak dlouhé,

jako výška destiky) ; ventrální destika úzká, pomr šíky dorzální a ventrální

destiky v prmru 3 : 1 (obr. 183 a). Velikost 2,0— 2,8 mm.

Larva byla popsána Schulzem (1938) a Rybergem (1939, 1947), u obou au-

tor pod jménem J\í. pedicularia. Puparium popsali Scott (1934), Schulz (1938),

Ryberg (1939, 1947) a Hrka (1963) (obr. 181 b). Bionomická data jsou shrnu-

ta u Hrky (1964: 173-176).

Hostitelé: Hlavním hostitelem v celém areálu muchule je netopýr vodní

[Myotis daubentoni), patící do ekologické skupiny stromo\^ch netopýr.

Prmrné napadení 219 ex. z SSR bylo skoro 5 muchulí na hostitele. Nejvyšší

poet muchulí na jediném hostiteli byl 24. Jako píležitostní hostitelé byli u nás

zjištni n. velkouchý {M. bechsteini), n. asnatý [M. nattereri), n. ušatý {Plecotus

auritus), n. velký (/. myotis) a vrápenec malý {Rhinolophus hipposideros) .

Zempisné rozšíení: Evropský druh lesnatých a na vodu bohatých

krajin, zjištný od j. Skandinávie a j. Skotska do s. Portugalska, s. Itálie,

Makedonie a Rumunska; východní hranice leží zatím na 27° v. d.

Výskyt v CSSR: V souvislosti s rozšienim hlavního hostitele je druh v echách hojný,

na Morav ojedinlý a na Slovensku vzácný (zatím jen Oravský Podzámok a Domica).

2. Nycteribia (Nycteribia) latreillii (Leach, 1817)

Obr. 181 a, 183 b, i, u

Lcach, 1817, Zool. Mise, 3: 54 {Phthiridium) ; bicsutata Gil CoUado, 1934, Eos, 9: 29;

Theodor, 1954: 17, 1967: 69; Hrka, 1964: 176.

Hlava a hrud jako u N. {N.) kolenatii. Zadeek (J
— 5. a 6. tergum u nkte-

rých exemplá na ploše pi bocích s nkolika setami. Heben sterna 1 -j- 2 se

40 —50 zuby. 5. sternum s nepravidelnou adou 11 —18, nejastji 15 —16 trn
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uprosted zadního okraje. Všechny sety a brvy robustnjší než u. (JV.) kolena-

tii. Genitálie obr. 183 i. Zadeek ? — Chaetotaxie obdobná jako u N. (JV.) kole-

natii, jen sety a brvy delší a hrubší. Dorzální gen. destika široce trojúhelníko-

vitá, s uatými stranami, na zadním okraji s adou 9—18, nejastji 11—13

krátkých trn ; ventrální destika široká, pomr šíky dorzální a ventrální des-

tiky 2-2,5 : 1 (obr. 183 b). Velikost 2,6 -3,5 mm.

Larva neznámá, puparium popsal Schulz (1938: 310), jako puparium

N. vexata. Nov popsali puparium Hrka (1963: 46) a Decu-Burghele (1963:

730). Bionomická data jsou shrnuta v práci Hrky (1964: 179—183).

Hostitelé: Na celém známém areálu druhu jsou, stejnjako u nás, hlavními

hostiteli n. velký {Myotis myotis) a n. ostrouchý {M. blythi oxygnathus), oba patící

do skupiny jeskynních netopýr. Prmrné napadení n. velkého klesá u nás

zeteln smrem na západ (Slovensko 0,40, Morava 0,15, Cechy 0,10). Na Slo-

vensku bylo také zjištno maximální napadení jediného hostitele 13 muchule-

mi. Jako píležitostný hostitel byl u nás zjištn jen jiný druh ekologické skupiny

jeskynních netopýr — létavec sthovavý [Miniopterus schreibersi).

Zempisné rozšíení: Kontinentální Evropa, s. Afrika, jz. a st. Asie

po v. Kazachstán. Ze s. Indie byla popsána N. 1. kimaonica Bhat etKulk., 1974.

Výskyt v SSRrPo celém území, ale zeteln hojnjší na Slovensku, pedevším v p-
vodním biotopu muchule, v jeskyních.

3. Nycteribia (Nycteribia) pedicularia Latreille, 1805

Obr. 183 c,j, v

Latreille, 1805, Hist. Nat. Grust. Insect., 14: 403; Theodor a Moscona, 1954, Parasitology,

44: 157; Theodor, 1954: 19, 1967: 78; Hrka, 1964: 216.

Hlava a hru jako u N. kolenatii. Chaetotaxie zadeku ^ i ? rovnž obdobná. Sternum

1 + 2 nese heben se 40—50 zuby. 5. sternum samce s adou 7—14, nejastji 9—12 trn.

Genitálie obr. 183 j. Dorzální gen. destika ? trojúhelníkovitá, nejastji s 12 krátkými trny

na zadním okraji; ventrální destika velmi úzká, pomr šíky dorzální a ventrální destiky

nejmén 4 : 1 (obr. 183 c). Velikost 2,25— 2,6 mm.

Larva byla popsána Ferrisem (1923: 55), puparium je zatím nepopsáno. Skrovná bionomic-

ká data jsou shrnuta u Hrky (1964: 219).

Hostitelé: Hlavním hostitelem je n. dlouhonohý {Myotis capaccinii) . Protože jde o typickou

muchuli ekologické skupiny jeskynních netopýr, je N. {N.) pedicularia pomrn asto nalé-

zána na létavci sthovavém {Miniopterus schreibersi), na n. velkém a ostrouchém {Myotis

myotis, M. blythi oxygnathus) a na rzných druzích vrápenc {Rhinolophus) .

Zempisné rozšíení: Mediteránní druh jižní poloviny Evropy (severní hranici tvoí

Alpy a j. Karpaty) a s. Afriky, zasahující na východ do Iránu.

Výskyt v SSR: V SSR nežije, je ale ve starších pracích (ped rokem 1954) mylné

uvádn i ze severní poloviny Evropy (zámna za N. {N.) kolenatii).
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2. skupina JV". (jV.) schmidlii

Známo 6 druh, rozšíených pedevším v etiopské oblasti; 1 druh zasahuje

do palearktické oblasti a 1 žije v orientální oblasti.

4. Nycteribia (Nycteribia) schmidlii Schiner, 1853

Obr. 181 c, 183 d, k, x

Schiner, 1853, Verh. zool. bot. Ver. Wien, 3: 151 ; Rlasii Kolenati, 1856, Die Parasiten d.

Chiropteren, Brunn, . 41; Theodor, 1954: 20, 1967: 90; Hrka, 1964: 183.

Hlava — sety pedního okraje hlavy dlouhé, umístné tsn vedle sebe. Hru
skoro stejn široká jako dlouhá; notopleurální destiky s 6 —9 brvami. Zadeek

S — dlouhý a úzký, zahnutý na ventrální stranu. 1. —4. tergum se skupinou set

na ploše, 5. a 6. tergum lysé, se siln konvexním zadním- okrajem; 5. tergum

uprosted zadního okraje s párem nápadn dlouhých, silných brv, 6. tergum

Obr. 182. Zoogeograficky zajímavé prvky fauny muchulovitých v SSR. 1 — boreální

Penicillidia monoceros, 2 — mediteránní Nycteribia [N.) schmidlii.

velmi úzké. 7. tergum velice dlouhé, kónické, tak dlouhé, jako 4 pedcházející

lánky dohromady, se skupinou trnovitých brv uprosted plochy. Sternum

1+2 nese heben se 40 —45 zuby. 5. sternum lysé, se siln konvexním zadním

okrajem, nesoucím nepravidelnou adu 13—17 krátkých, ípkovitých trn.

Telomery vn zahnuté. Genitálie obr. 183 k. Zadeek $ — 1. a 2. tergum se

skoro rovným zadním okrajem, nesoucím stedn dlouhé jemné sety. 3. tergum

eliptické, se 6 dlouhými brvami a s 8 — 10 trnovitými brvami na zadním okraji.
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Všechna 3 terga s jemnými setami na ploše. 6. tergum krátké a široké, lysé,

na zadním okraji s 8 — 10 dlouhými brvami as 10 — 12 trny. 3. a 4. sternum ne-

rozdlené; 5. —7. sternum rozdlené na 2 laterální sklerity. Dorzální genitální

destika velká, elipsovitá, se 4—8 ídce stojícími setami na zadním okraji

(obr. 183 d). VeRtrální destika chybí. Velikost 2,0—2,1 mm.

Údaje o larv a pupariu najdeme u Pavana (1941 : 104—105), recentn po-

psala puparium Decu-Burghele (1963: 730). Bionomické údaje jsou shrnuty

u Hrky (1964: 185).

Hostitelé: Na celém areálu této typicky jeskynní muchuleje hlavním hosti-

telem létavec sthovavý {Miniopterus schreibersi). Prmrné napadení našich

netopýr je o málo víc než 2 muchule na hostitele, zjištné maximum 9. Nej-

astjšími píležitostnými hostiteli jsou ostatní píslušníci ekologické skupiny

jeskynních netopýr; u nás n. velký [Myotis myotis) a vrápenci rodu Rhinolophus.

Zempisné rozšíení : Jsou popsány dva poddruhy. Nominátní je rozšíen

v jižní polovin Evropy (s. hranice — st. Francie, Badensko, j. Slovensko),

v s. Africe a v jz. Asii, na východ do Afghánistánu. Poddruh N. s. scotti Falcoz,

1923 žije v etiopské Africe.

Výskyt v SSR: Nalezena jen v jeskyních na jz. (Plavecké Podhradie, Devínska Nová
ves) ajv. Slovensku (okolí Domice, Drienovce a Jasová) (obr. 182).

2. podrod Acrocholidia Kolenati, 1857

Kolenati, 1857, Wien. Ent. Monatsschr., 1: 62; Theodor, 1967: 51; Maa, 1965: 382.

Typ podrodu: Nycteribia vexata Westwood, 1835

Hlava sklerotizovaná až pednímu dorzálnímu okraji. Holen užší, 3,5 X
delší než široké. Podrod zahrnuje jen 2 druhy, oba jsou rozšíeny v palearktické

oblasti. Jeden z nich je evropský a žije i u nás.

5. Nycteribia (Acrocholidia) vexata Westwood, 1835 — Muchule netopýí

Obr. 181 d, 183 e, f, 1,

Westwood, 1835, Trans. Zool. Soc. London, 1 : 291 ; monta^uei Kolenati, 1856, Die Parasiten

d. Ghiropteren, Brunn, . 38; bechsteitii Kolenati, 1857, Wien. Ent. Monatschr., 1 : 62; ercolanii

Rondani, 1879, Bull. Soc. Ent. Ital., 11:7; Theodor, 1954: 21, 1967: 112; Hrka, 1964:

188.

Hlava — pední okraj se 4—6 setami. Labely sosáku o nco delší než theka.

Hru — notopleurální destiky s 5 — 10, nejastji s 7 —8 notopleurálními brva-
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mi, posunutými ve srovnání s druhy rodu Nycteribia kaudálním smrem. Zade-

ek (^ — 1. tergum s krátkými setami na zadním okraji. 2. —4. tergum se sku-

pinou set na ploše, 6. —7. tergum lysé. Sternum 1 + 2 s hebenem ze 45 —55 zu-

b. Zadní okraj 5. sterna slab konkávní, s ídkou adou 5—10, nejastji

7—8 trn. Telomery slab prohnuté, genitálie obr. 183 1. Zadeek $ — ped
análním lánkem, který vybíhá v dlouhé výbžky, 3 terga. 1. tergum s dlou-

hými setami na zadním okraji. Sterna 5 a 6 rozdlena ve 2 laterální sklerity,

7. sternum nerozdlené. Dorzální genitální destika nepravideln trojúhelní-

kovitá nebo zaoblená, se 4 —1 krátkými trny (obr. 183 e, f). Ventrální genitální

destika chybí. Velikost 2,0 —2,6 mm.

Larva dosud nepopsána, puparium popsal Hrka (1963: 48). Bionomické

údaje jsou shrnuty u téhož autora (Hrka 1964: 191).

Hostitelé: Hlavními hostiteli jsou n. velký {Aíyotis myotis) a n. ostrouchý

(/. blythi oxygnathus) . Jejich prmrné napadení touto muchulí je ponkud
vyšší než u druhu JV". (JV.) latreillii, opt ale zeteln klesá smrem na západ

{M. myotis: Slovensko 0,78, Morava, 0,23, echy 0,06). Jako píležitostný hos-

titel byl u nás zjištn jen létavec sthovavý [Miniopterus schreibersi).

Zempisné rozšíení: Západopalearktický druh, rozšíený v kontinen-

tální Evrop, s. Africe a v jz. Asii (až po Írán a Turkménii).

Výskyt v SSR: Po celém území, na Slovensku a na Morav hojnjší než N. (TV.) la-

treillii.

2. rod Sty lid ia Westwood, 1840

Westwood, 1840, Introd. modern class. insects, 2: 154; Celeripes Montagu, 1808, Trans.

Linn. Soc. Lond., 9: 166 (nom. nudum); Theodor, 1967: 116; Theodor, 1968, Parasitology,

58:247.

Typ rodu: Phthiridium biarticulatum Hermann, 1804

Malé a stedn velké druhy; zbarvení žlutohndé až hndé. Hlava jen u n-
kolika druh slab z bok zploštlá, oi chybjí. Pomr label a theky promn-
livý. Postranní destiky notopleurálních šv vyznaeny jen v zadrú polovin,

nesou 5—15 netopleurálních brv. ada brv na zadním okraji ventrální strany

hrudi neúplná, se širokou mezerou uprosted. Thorakální heben se špiatými

zuby. Holen dlouhé, 4 —5 x delší než široké, s 3 adami brv na ventrálním

okraji distálního konce. Jamka kyvadélek nekrytá. Zadeek samic má krom
análního segmentu 3 terga, 2. a 3. mohou být rozdlena. Bujen velká dorzální

genitální destika, nebo krom úzké dorzální destiky ješt robustní destika
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ventrální, s povrchovou strukturou. Edeagus rovný nebo zahnutý, paramery

bu ásten nebo úpln splynulé s phalobasí.

Rod je rozšíen jen ve Starém svt, dosud bylo popsáno 36 druh. V Evrop
žije jen jediný, zjištný i na našem území.

Rod je dlen ve 2 druhové skupiny: 1. skupina S. biarticulata — zadní okraj

ventrální strany hrudi nese na každé stran 3 —8 set, samice mají jen velkou

dorzální genitální destiku
;
patí sem 34 druh, rozšíených od Evropy až po

Austrálii. 2. skupina S. scissa — zadní okraj ventrální strany hrudi na každé

stran jen s 1 setou, samice s dorzální i ventrální genitální destikou; zahrnuje

jen 2 etiopské druhy.

1. Stylidia biarticulata (Hermann, 1804)

Obr. 177, 178, 181 e, 183 g, m, z

Hermann, 1804, Mém. Aptérol. p. 124 {Phthiridium) ; vespertilionis Montagu, 1808, Trans.

Linn. Soc. Lond., 9: 166 {Celeripes) ; hermanni Leach, 1817, Zool. Mise, 3: 55 {Phthiridium);

Theodor, 1954: 22, 1967: 122; Hrka, 1964: 194.

Hlava — sklerotizovaná skoro až pednímu okraji, který nese 4—6 set.

Labely sosáku kratší než theka. Hru — tak široká jak dlouhá; 10 — 13 noto-

pleurálních brv, jejich rozestup vpedu je daleko vtší než apikáln. Na zadním

okraji ventrální strany hrudi na každé stran 4—7 brv. Zadeek ^ — 2.-5.

tergum se skupinou brv na ploše, 6. tergum lysé. Heben sestaven ze 40 —50
zub. Zadní okraj 5. sterna konvexní, se skupinou asi 40 trn ve 3 —5 adách,

trny v poslední ad nejdelší. Telomery rovné, silné, se ztmavlou špicí. Geni-

tálie obr. 183 m. Zadeek $ — zadní okraj 1. terga je konvex-konkávní. 2. ter-

gum je velké, zaoblené, neúpln rozdlené uprosted, 6. tergum je zaoblen

trojúhelníkovité. Anální lánek je prodloužen ve 2 stylovité výbžky. 5.-7.

sternum je rozdleno ve 2 laterální sklerity. Dorzální genitální destika velká,

ve tvaru štítu, apikální okraj silnji sklerotizován, v rozích s 1 —2 setami (obr.

183 g). Velikost 2,5 -3,0 mm.

Larva není dosud popsána, puparium popsali Hrka (1963: 48) a Decu-

Burghele (1963: 728). Bionomické údaje jsou shrnuty u Hrky (1964: 197).

Hostitelé: Hlavními hostiteli této pvodn typicky jeskynní muchule jsou

na celém jejím areálu vrápenci rodu Rhinolophus. U nás jsou to všechny 3 naše

Obr. 183. Genitální destiky, edeagus a paramery, 5. sternum (J. a, h, t — Nycteribia (jV.)

kolenatii, b, i, u — JV. (jV.) latreillii, c, j, v — N. (JV.) pedicularia, d, k, x — jV. (jV.) schmidlii,

e, f, 1,
— N. {A.) vexata, g, m, z — Stylidia biarticulata, n — Basilia, o — B. nattereri,

p — B. italica, — . rrwngolensis nudior, s — B. mediterranea.
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druhy: v. velký {R. ferrumequiniim) , v. jižní [R. eruyale) a v. malý {R. hipposideros) .

Nejvíce a nejastji je u nás napaden vrápenec jižní. Jednotliv byla S. biarticu-

lata nalezena ješt na létavci sthovavém {Miniopterus schreibersi) a na netopýru

velkém (Myotis myotis).

Zempisné rozšíení: Západopalearktický druh, rozšíený v jižrd polo-

vin Evropy (vetn j. Anglie), v s. Africe a v jz. Asii až po Kirgizii.

Výskyt v SSR: V echách chybí, z Moravy je znám jediný nález z hradu Buchlova.

Na Slovensku se vyskytuje pravideln v Jihoslovenském a v Tisovecko-Muráském krasu;

byl nalezen i na Oravském Podzámku.

3. rod Basilia Miranda Ribeiro, 1903

Miranda Ribeiro, 1903, Arch. Mus. Nac. Rio de Janeiro, 12: 175; Theodor, 1967: 192,

199.

Typ rodu: Basilia ferruginea Miranda Ribeiro, 1903

Velmi malé (1,5 mm) až stedn velké (3 mm) druhy, žlutohndé až hndé
barvy. Hlava je ze stran zploštlá, sklerotizovaná až pednímu okraji, neboje

pední okraj úzce membranózní. Oi bud pítomné, pigmentované, sestávající

z 1—4 oek, nebo chybjí. Labely sosáku nejastji kratší než theka. Hrud
obdobná jako u rodu Nycteribia, obyejn širší než dlouhá, s úplnou adou brv

na ventrální stran zadního okraje. 5—15 notopleurálních brv. Jamky kyvadé-

lek nekryté. Thorakální heben se špiatými zuby. Zadeek samic se 2 —4 tergy

ped análním lánkem, který mže vybíhat ve 2 styletovité výbžky. 2. tergální

ploška nkdy rovnž vybíhá ve 2 distální výbžky. Genitální destika asto

velmi malá, s nkolika setami nebo trny. 5. sternum samc nejastji s jednou

nebo více adami trn na zadním okraji. Genitálie typu Nycteribia.

Rod je rozšíen po celém svt a svými 100 dosud popsanými druhyje nejroz-

sáhlejším rodem eledi. Je dlen do 4 podrod a mnoha druhových skupin,

jejichž vzájemné píbuzenské postavení není dosud uspokojiv vyešeno. V Evro-

p bylo zatím nalezeno 5 druh podrodu Basilia s. str. a z nich jen 2 na našem

území. Protože se však jedná vesms o druhy velmi vzácné, navíc parazitující

u stromových a štrbinových netopýr, je výskyt všech druh u nás možný.

KLI DRUHOVÝCH SKUPIN A DRUH RODU BASILIA

1 (4) 2. tergum $ se skoro rovnobžnými stranami, zadní rohy sklerotizované ; 5. ster-

num cj na zadním okraji s ídkou adou 6— 8 trn (1. skupina B. nattereri).

2 (3) Nejvýše 12 notopleurálních brv. 2. tergum $ o nco delší než široké, 6. sternum

rozdleno ve 3 trojúhelníkovité sklerity; edeagus s rozšíenou, siln nahoru zahnutou

špicí (obr. 183 n) 1. . (str. 501)
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3 (2) Nejmén 14 notopleurálních brv. 2. tergum $ velmi úzké, mnohem širši re dlouhé.

6. sternum rozdleno ve 2 laterální sklerity; edeagus se v konené ásti zužuje

a vybíhá v rozdípenou špiku, nahoru zahnutou (obr. 183 o)

2.5. mtfereri fstr. 502)

4 (1) 2. tergum ? s více mén srditými, dozadu siln sbíhavými stranami, zadní rohy

zaoblené, nesklerotizované; 5. sternum á* na zadním okraji bu s jednoduchou adou
nejmén 10 trn, nebo je trn alespo 25 ve dvou adách.

5 (8) Anální lánek 9 se 2 dlouhými, styletovitými výbžky, genitální destika chybí;

5. sternum rj uprosted zadního okraje s více než 25 trny ve dvou adách, brvy zadní

ady delší (2. skupina B. italica).

6 (7) 2. zadekové tergum ? široké, neúpln rozdlené uprosted, postranní okraj kon-

vexní, 3. tergum s hustou adou brv na zadním okraji. Zadekový heben ^ asi se

70 zuby, 3. zadekové tergum na ploše lysé, edeagus po celé délce skoro stejn ši-

roký (obr. 183 p) . B. Italien (str. 503)

7 (6) 2. zadekové tergum ? dozadu více zúžené, úpln rozdlené stední rýhou, postranní

okraje kaudáln slab vykrojené, 3. tergum jen se 2— 3 brvami v každém rohu.

Zadekový heben cj asi s 55 zuby, 3. zadekové tergum s nkolika chloupky na
ploše, edeagus ke špice zúžený (obr. 183 r) . . . A. B. mongolensis nudiof (str. 503)

8 (5) Anální lánek ? se 2 krátkými, širokými výbžky, genitální destika pítomna.
5. sternum ^ s jednoduchou adou trn (3. skupina B. bathybothyra)

5. B. mediterranea (str. 504)

1. skupina B. nattereri

Ped análním lánkem samice 3 tergální plošky. 2. tergum s mírn konvex-

ními, skoro rovnobžnými stranami, zadní rohy sklerotizované. Anální lánek
se 2 krátkými, širokými výbžky. Genitální destika pítomna. 5. sternum samce

na zadním okraji s ídkou adou zub nebo i bez ní. Edeagus robustní, s naho-

ru zahnutou špikou.

1. Basilia nana Theodor et Moscona, 1954

Obr. 181 f, 183 n

Theodor et Moscona, 1954, Parasitology, 44: 157; Theodor, 1954: 30, 1967: 209; Hrka,
1964: 201.

Hlava se 2 —4 setami na pedním okraji. Labely sosáku kratší než theka.

Hru — širší než dlouhá, s 9 — 12 notopleurálními brvami. Zadeek á* — 2. a 4.

tergum na zadním okraji s adou stedn dlouhých brv, 5. a 6. tergum navíc

s nápadn dlouhými a silnými brvami na zadním okraji. Poet chloupk na

ploše 2. —6. terga se smrem zadnímu okraji zmenšuje. 5. sternum na zadním

okraji s 6 —8 trny v ídké ad. Telomery vn zahnuté, se subapikálním zoub-

kem. Genitálie obr. 183 n. Zadeek ? — u našich exemplá nese 3. zadekové
tergum na ploše nkolik krátkých, silných brv (holé podle originálního popisu).

Zadekový heben s 54 —60 zuby. 5. sternum rozdleno ve 2, 6, ve 3 sklerity.
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7. sternum nerozdleno. Genitální destika úzká, se 4—7 setami. Velikost

1,8 -2,3 mm.

Larva dosud nepopsána, puparium popsal Schulz (1938: 310) pod jménem
B. nattereri. Bionomické údaje shrnuje Hrka (1964: 203).

Hostitelé: Hlavním hostitelem je i u nás n. velkouchý [Myotis bechsteini).

8 z 9 našich prohlížených netopýr bylo napadeno. Pravidelnéji byla B.

u nás nalezena ješt na n. asnatém {M. nattereri) a ojedinle na n. velkém

(M. myotis) a n. ostrouchém (M. blythi oxygnathus) .

Zempisné rozšíení: Zatím nedokonale známé, byl nalezen v lesnaté

ásti Evropy od j. Švédska po v. Španlsko, Švýcarsko, Rumunsko a jv. Polsko.

Originální série pochází z Izraele.

Výskyt v CSSR: Byl nalezen rovnomrn po celém území — 9 naleziš v echách,
7 na Morav a 6 na Slovensku.

2. Basilia nattereri (Kolenati, 1857)

Obr. 183 o

Kolenati, 1857, Wien. Ent. Monatschr., 1: 61 (Lisiropodia) ; Theodor, 1954: 31, 1967:

211; Hrka, 1964: 219.

Hlava se 6 setami na pedním okraji. Ostatní rozdílné znaky oproti pedcházejícímu druhu

jsou uvedeny v klíi. Velikost 3 mm.

Larva ani puparium nejsou známé. Ani o bionomii tohoto velice vzácného druhu, zjištného

zatím jen ve 29 exempláích, není nic bližšího známo.

Hostitelé: Hlavním hostitelem je s nejvtší pravdpodobností n. asnatý {Myotis nattereri),

na nmž bylo nalezeno 21 z 29 známých kus. Tato muchule byla nalezena ješt na n. ušatém

[Plecotus auritus), n. veerním {Eptesicus serotinus), n. vousatém {Aí. mystacinus) a na n. velkém

[M. myotis).

Zempisné rozšíení: Nejvíce nález pochází z Francie a Švýcarska; 1 ex. byl nalezen

ve Španlsku, 2 v Rumunsku a 1 na Krymu.

Výskyt v SSR: Autor druhu Kolenati uvádí jako nalezišt Moravu a Slezsko. Vzhledem

tomu, že Kolenati zejm nerozlišoval B. nattereri a pedcházející druh, není možno jeho

údaj z našeho území pevzít.

2. skupina B, italica

Ped análním lánkem samice 3 tergální plošky. 2. tergum se stranami doza-

du siln sbíhavými, zadní nohy zaoblené, nesklerotizované. Anální lánek se

2 dlouhými, styletovitými výbžky. Genitální destika chybí. 5. sternum samce

na zadním okraji s dvojitou adou více než 25 trn. Edeagus robustní, s dol
zahnutou špikou.
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3. Basilia italica Theodor, 1954

Obr. 183 p

Theodor, 1954: 30; Aelen, 1955, Bull. Soc. Neuchatel Sei., 78: 81; Hrka, 1964: 205;

Theodor, 1967: 202.

Hlava se 2 —6 setami na pedním okraji. Labely sosáku 3 —4 x kratší než

theka. Hru — širší než dlouhá, s 8— 12 notopleurálními brvami. Zadeek

^ — 5. a 6. tergum s nápadn dlouhými brvami na zadním okraji, jen 1. a 2.

tergum s chloupky na ploše. Zadekový heben se 65 —73 zuby. 5. sternum

s dvojitou adou asi 30 trn, trny distální ady delší. Telomery rovné. Genitálie

obr. 183 p. Zadeek ? — 2. tergum mírn dozadu zúžené, uprosted neúpln

rozdlené; zadní okraj s hustou adou brv, postranní okraje s ídkou adou brv.

3. tergum malé, s konkávním zadním okrajem, který nese hustou adu brv.

Zadekový heben s 58 —67 zuby. 5. sternum rozdleno ve 2 eliptické laterální

sklerity. 6. a 7. sternum nerozdlené. Velikost 2,4—2,6 mm.

Larva ani puparium nejsou známé, stejn tak z bionomie nejsou známé žádné

podrobnosti. Dosud bylo nalezeno jen 12 exemplá (5 cJ, 7 $).

Hostitelé: Hlavním hostitelem je bezesporu n. vousatý {Myotis mystacinus)

a (nebo) teprve nedávno oddlený podvojný druh n. Brandtv {M. brandti),

z nichž pochází 75 % nález. Zbývající jedinci byli nalezeni na n. brvitém

(M. emarginatus). Oba exempláe z našeho území pocházejí z n. Brandtova.

Zempisné rozšíení: Druh byl popsán z Itálie a dosud nalezen ve Fran-

cii, Švýcarsku, eskoslovensku a Polsku.

Výskyt v SSR: Nalezeny zatím jen 2 $ v Dobšinské ledové jeskyni na Slovensku.

4. Basilia mongolensis nudior Hrka, 1972

Obr. 183 r.

Hrka, 1972, Ann. Naturhist. Mus. Wien, 76: 710.

Hlava na pedním okraji se 4 setami. Labely sosáku 2 X kratší než theka. 9— 10 notopleurál-

ních brv. Ostatní rozdílné znaky oproti pedcházejícímu druhu jsou uvedeny v klíi. Velikost

2,0—2,1 mm.

Larva ani puparium nejsou známy. Zatím nalezeny jen 2 exempláe (cj, 9).

Hostitelé: Netopýr vousatý {Myotis mystacinus) a n. dlouhouchý [Plecotus auritus).

Zempisné rozšíení: Dosud jen Chorvatsko a s. ecko. Nominátní poddruh byl

popsán ze z. Mongolská a nalezen ješt ve v. Kazachstánu, jako hostitel je v obou pípadech

uveden M. mystacinus.

Výskyt v CSSR: Zatím nezjištn.
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3. skupina . bathybothyra

Ped análním lánkem samice 3 tergální plošky. 2. tergum srdité, uprosted
po celé délce rozdlené, vzadu vybíhá ve 2 delší nebo kratší výbžky se silnými

dlouhými a krátkými brvami. Anální lánek se 2 krátkými širokými výbžky.
Genitální destika pítomna. Edeagus úzký, mírn nahoru zahnutý, 5. sternum

asto se zdvojenou adou brv. V Evrop jediný druh.

5. Basilia mediterranea Hrka, 1970

Obr. 183 s

Hrka, 1970, Mitt. Zool. Mus. Berlin, 46: 242.

Hlava se 4 setami na pedním okraji. Labely sosáku o nco kratší než theka. 9 notopleurál-

ních brv. Zadekový heben s 56 zuby. 3.— 6. tergum zadeku s nápadn dlouhými, silnými

brvami v okrajové ad; 2.— 6. tergum se skupinkami chloupk lateráln; 12 trn na zadním
okraji 5. sterna. Edeagus obr. 183 s. Samice neznáina. Velikost 2 mm.

Zempisné rozšíení: Druh byl popsán z ostrova Mallorca, s n. veerního (Eptesicus

serotinus) a recentn nalezen v Libyi na n. hvízdavém (P. pipistrellus).

Výskyt v GSSR: Zatím nezjištn, hostitelé jsou však našimi hojnými netopýry.

4. rod Penicillidia Kolenati, 1863

Kolenati, 1863, Hor. Soc. Ent. Ross., 2: 69; Speiser, 1901: 32; Speiser, 1908, Z. Wiss.

Ins. — Biol., 4: 434; Maa, 1965: 379; Theodor, 1967: 352.

Typ rodu: Nycteribia dufourii Westwood, 1835

Stední až velké druhy, dlouhé 2,5 —5,0 mm, žlutohndé až hndé, pravi-

deln siln ochlupené. Hlava není z bok zploštlá, nese po 1 nepigmentova-

ném oku. Na pedním okraji hlavy nkolik ad set. Hru širší než dlouhá, noto-

pleurální brvy pítomny nebo chybjí. Jamky kyvadélek zavené. Zadekový
heben u nkterých druh redukovaný nebo chybí. Postspirakulární sklerit

chybí. Ped análním lánkem zadeku samice jsou 2 nebo 3 tergální plošky,

5. a 6. sternum jsou tvoeny sklerotizovanými ploškami, nebo jsou protaženy

ve výbžky. U samc bývá nkdy 1. a 2. tergum spojeno, 5. sternum nese 1 nebo

nkolik ad trn. Samí genitálie typu Nycteribia. Dorzální i ventrální gen. des-

tiky samic pítomny.

Rod je rozšíen po celém Starém svt; zatím bylo popsáno 24 druh ve

2 podrodech. V Evrop byly zjištny 3 druhy nominátního podrodu, které žijí

také na našem území.
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1. podrod Penicillidia s. str.

Cratopenicillidia Speiser, 1908, Z. Wiss. Ins. — Biol., 4: 438; Camptopenicillidia Speiser, 1908,

ibid. 4: 438; Stylopenicillidia Speiser, 1908, ibid. 4: 438; Neopenicillidia Grulich et Povolný,

1955: 114, 118.

Podrod je rozdlen ve 3 druhové skupiny hlavn podle utváení 5. a 6. sterna

samic a 5. sterna samc. V Evrop je zastoupena jen skupina P. dufourii, která

zahrnuje 3 palearktické a 1 orientální druh. Skupinu P. fulvida tvoí 5 druh
etiopské a madagaskarské oblasti a nejvtší skupina P.jenynsii zahrnuje 13 dru-

h z orientální a australské oblasti.

KLÍ DRUH RODU PENICILLIDIA

(2) Zadekový heben z ídce sestavených zub. 1. zadekové tergum $ vytaženo do

špiky a nese nkolik trn (obr. 184 f); dorzální genitální destika s 10— 14 dlou-

hými brvami (obr. 184 r). 5. sternum ^ trojúhelníkovité (obr. 184 i); edeagus

s tupým dorzálním trnem na konci (obr. 1 84 1) 1 . P. conspicua (str. 505)

( 1
) Zadekový heben s hust sestavených zub. 1 . zadekové tergum $ více mén dvoj-

laloné, se 2 skupinami trn (obr. 184 e) ; dorzální genitální destika s 4— 8 brvami

(obr. 184/o, p). 5. sternum í rovné, s širokými laterálními výbžky (obr. 184 g, h);

edeagus se zaobleným koncem (obr. 184 j, k).

(4) Hlava vytažena dorzáln v dlouhý roh (obr. 184 b). Postranní destiky notopleu-

rálních šv širší, strany stedohrudi uprosted rovnobžné (obr. 184/d). Prostedni

skupina trn na 5. sternu ^ je spojena s trny na postranních výbžcích (obr. 184 h)

3. P. monoceros (str. 508)

(3) Hlava bez dorzálního výbžku (obr. 184 a). Postranní destiky notopleurálnich

šv užší, strany stedohrudi dozadu sbíhavé (obr. 184 c). Prostední skupina trn
na 5. sternu S oddlena od trn na postranních výbžcích širokou mezerou (obr.

184 g) 2. P. dufourii (str. 507)

1. Penicillidia conspicua Speiser, 1901

Obr. 181 g, 184 f, i, 1, r

Speiser, 1901: 36 (nom. nov.); westwoodi Kolenati, 1856, Die Parasiten d. Chiropteren,

Brunn, . 34 {Nycteribia), Guérin Ménévilie, 1844; Theodor, 1954: 34, 1967: 358; Hrka,
1964:213.

Hlava s 4 —5 adami set mezi oima. Labely sosáku kratší než theka. Hrud
— 3 —6 notopleurálnich brv. Zadeek <? — 2. —5. tergum jsou hust pokryty

krátkými brvami. 6. tergum na vtší ploše svého povrchu lysé. Zadekový he-

ben asi se 40 ídkými zuby. 5. sternum trojúhelníkovité, zadní okraj na každé

stran asi s 15 trny, apex lysý. Genitálie viz obr. 184 1. Zadeek ? — 2. tergum

velké, na ploše s hustými, krátkými chloupky, zadní okraj s dlouhými brvami.
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Obr. 184. Hlava, mesothorax a notopleurální destiky, 1. tergum ?, 5. sternum (S, edeagus

a paramery, telomery, genitální destiky, a, c, e, g, j, m, o — Penicillidia dufourii, b, d, h, k,

n, p — P. monoceros, f, i, 1, r — P. conspicua.
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3. tergum chybí. Sternum 1 + 2 delší než u cJ, s 30—35 zuby. 5. —7. sternum

s posterolaterálními-. Dorzální genitální destika široká, zaoblen troj-

úhlá, s 10 — 14 dlouhými brvami u zadního okraje; ventrální destika široká

(obr. 184 r). Velikost 3,5 -4 mm.

Larva není známa, puparium popsala Decu-Burghele (1963: 728). Biono-

mické údaje shrnuje Hrka (1964: 215). P. conspicua ]c parazitem ekologické

skupiny jeskynních netopýr. *

Hostitelé: Hlavním hostitelem je na celém areálu muchule létavec stho-

vavý [Miniopterus schreibersi). Jednotliv byl u nás tento druh nalezen ješt na

vrápencích Rhinolophus ferrumequinum a R. eruyale. Prmrné napadení 136

létavc z našeho území bylo 0,36. Na 1 hostiteli byly nalezeny nejvýše 2 mu-

chule.

Zempisné rozšíení: Západopalearktický, mediteránní druh, známý

z jižní poloviny Evropy, s. Afriky a jz. Asie (až po Turkménii a Afghánistán) .

Výskyt v SSR: Nalezen jen v jeskyních na jz. (Plavecké Podhradie) a jv. Slovensku

(Jihoslovenský kras).

2. Penicillidia dufourii (Westwood, 1835)

Obr. 181 h, 184 a, c, e, g, j, m, o

Westvood, 1835, Trans. Zool. Soc. Lond., 1: 275 {Nycteribid) ; westwoodi Guérin Ménéville,

1844, Iconogr., 3: 556 (Nycteribia) ; frauenfeldii Kolenaú, 1856, Verh. Zool.-Bot. Ver. Wien, 6:

189 {Nycteribia) ; leachii Kolenati, 1857, Wien. Ent. Monatsschr., 1 : 62 (Megistopoda) ; Theodor,

1954: 36, 1967: 362; Hrka, 1964: 205, 1969, Acta ent. bohemoslov., 66: 394.

Hlava s 5 —6 adami set mezi oima. Labely sosáku bud stejn dlouhé jako

theka, nebojsou o nco delší. Hru — notopleurální švy dozadu lehce sbíhavé;

maximální šíka notopleurálních plošek 95—150(, 4 — 13 notopleurálních

brv. Zadeek (í — 2. —4. tergum hust pokryto krátkými brvami, 5. a 6. tergum

lysé na ploše, jen se zdvojenou nebo ztrojenou okrajovou adou dlouhých brv.

Sternum 1 + 2 s hebenem sestávajícím z 33 —51 zub. 5. sternum se širokými

postranními výbžky, hust pokrytými krátkými trny ; skupina trn uprosted

sterna oddlena od brv na výbžcích zetelnou mezerou (obr. 184 g). Paramery

kratší nebo o málo delší než edeagus (obr. 184 j). Zadeek $ — 1. a 2. tergum

na ploše skoro lysé, zadní okraj 1 . terga s adou brv, široce perušenou uprosted,

zadní okraj 2. terga se 2 skupinami 3 —9 brv blízko stedu. 3. tergum zacho-

váno jako 2 malé, siln sklerotizované laterální sklerity. Konexivum mezi 2.

tergem a análním lánkem pokryto krátkými brvami, nad zbytky 3. terga jsou

brvy delší. 3. a 4. sternum jsou membranózní, sterna 5 — 7 s laterálními výbž-
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ky. Dorzální genitální destika trojúhelníkovitá, se 4 —8 setami na zadním

okraji; ventrální destika úzká (obr. 184 o). Velikost 3,5—4,0 mm.

' Údaje o larv nalezneme u Speisera (1901: 27), puparium popsala Decu-

Burghele (1963: 728). Údaje o bionomii jsou shrnuty u Hrky (1964: 208).

Je to druh žijící u ekologické skupiny jeskynních netopýr.

Hostitelé: Hlavními hostiteli jsou. n. velký {Myoíis myotis) a n. ostrouchý

{M. blythi oxygnathus). Jednotliv byl u nás tento druh muchule nalezen i na

ostatních píslušnících skupiny jeskynních netopýr {Miniopterus schreibersi^

Myotis emarginatus, Rhinolophus euryale). Pokles prmrného napadení n. velkého

od východu na západ je u této muchule ješt nápadnjší než u ostatních druh.

Na Slovensku je v prmru napaden každý 9., na Morav každý 14. netopýr;

v echách byly nalezeny na 886 hostitelích jen 4 muchule.

Ze mpisné rozšíení: Palearktický druh. Západní poddruh P. d. dufourii

žije v kontinentální Evrop, s. Africe a v Asii až po z. Himálaj a v. Kazachstán.

Východopalearktický poddruh P. d. tainani Karaman, 1939 byl zjištn v ín,
Japonsku a na Tchaj-wanu.

Výskyt v SSR: Nominátní poddruh je znám z 5 naleziš v echách, 9 naleziš na

Morav a 14 naleziš na Slovensku.

3. Penicillidia monoceros Speiser, 1900

Obr. 181 i, 184 b, d, h, k, n, p

Speiser, 1900, lUustr. Z. Entom., 5: 278; Hrka, 1959, Acta Soc. ent. echoslov., 56:

156, 1964: 211, 1969, Acta ent. bohemoslov., 66: 396; Theodor, 1967: 367.

Hlava dorzáln vytažena v dlouhý roh. Labely sosáku kratší než theka. Hru
— notopleurální švy v prostední ásti skoro rovnobžné; maximální šíka

notopleurálních plošek 150 — 175 [xm, 6 — 17 notopleurálních brv. Zadeek <^
—

jako u P. dufourii. Zadekový heben s 31 —41 zuby. Laterální výbžky 5.

sterna kratší, skupina trn na výbžcích je široce spojena se skupinou trn

uprosted sterna. Telomery pokryty brvami v bazálních 2/3 (obr. 184 n).

Paramery delší než edeagus (obr, 184 k). Zadeek ? — jako u P. dufourii.

Dorzální genitální destika s 5 nebo 6 setami (obr. 184 p). Velikost 3,5 až

4,0 mm.

Údaje o larv chybjí, puparium je popsáno u Hrky (1964: 213), kde jsou

také shrnuty skrovné bionomické údaje.

Hostitelé: Je parazitem netopýr štrbinových a stromov-ých. V Evrop

je hlavním hostitelem n. vodní [Myotis daubentoni). Na nm byla také nalezena

u nás.
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Zempisné rozšíení: Tento vzácný druh je znám zatím jen ze Skandi-
návie, Dánska, NDR, Polska, ech, severních pohraniních hor Moravy, ze
SSSR (od Kaliningradu pes Ural až po v. Kazachstán) a Japonska.

Výskyt v SSR: Zatím nalezeny jen 4 ex. v j. echách (okoH Veselí n. Luz.), v Jizer-
ských horách, Broumovských stnách a v Jeseníkách, vtšina na zimujících netopýrech vod-
ních, pravdpodobn polského pvodu (obr. 182).
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Tab. I. Mechanické sbrací pasti: a — stanová past, b — past typu Manitoba, — Malai-

seho past, d — Skufinova past (a, b foto Doskoil, c, d foto Miná).



Tab. . Dýchací keíky kukly: a — Twinnia hydroides, b — Prosimulium latimucro, —
. hirtipes, d — . tomosvaryi, e — P. rufipes, f — Eusimulium latipes, g— E. costatum, h— E.

crenobium (foto Knoz).



i

Tab. III. Dýchací keíky kuklv a -,..- r

carthusiense, f—
E. serbicum (foto Knoz).
r. ,. ' ..

^- ^'^^^'^^«^, g~ E. ohgotuberculatum, h -



Tab. IV. Dýchací keíky kukly : a — Eusimulium aureum, b — Schoenbaueria pusilla, —
Boophthora erythracephala, d— . sericata, e — Gnus ibariense, f— Odagmia omata, g— O. variegata,

h — O. rheophila (foto Knoz).
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Tab. V. Dýchací keíky kukly: a — Odagmia monticola, b — O. maxima, — Obuchovia
auricoma, d — Cleistosimulium argenteostriatum, e — degrangei, f — Simulium tuberosum, g — S.

vulgare, h — 5*. argyreatum (foto Knoz).
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Tab. VI. Dýchací keíky kukly 9; /•d~ S. rebtans e /
~ Simulium verecundum b - 9 «. •,

' ». mediterranea (foto Kuoz).
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Tab. VII. Hrudní hrbolky kukly: — Twinnia hydroides, b — Prosimidium latimucro, —
. rufipes, d — . tomosvaryi, e — Eusimuliiim latipes, í — E. costatum, g — E. crenobium, h — E.
cryophilum, i — E. brevidens, j — E. carpathiciim, — E. carthusiense, 1 — E. codreanui, m — E.
bertrandi, n — E. oligotuberculatum, o — E. angustitarse, p — E. latigonium, r — E. aureum, s —

E. securiforme, t — Wilhelmia equina, — W. lineata (foto Knoz).
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Tab. IX. Kídla druh rodu Chrysops : a — sepulcralis ?, b — sepulcralis ^ ,
— divaricatus $

caeculiens cj, f — viduatus ?, g — viduatus cj, h — relictus 3, i — relictus $,d — caeculiens ?, e

j — relictus ?,

caeculiens (i, l — VIUUUIUS ^, g — o» " — enctaj Oj ' — /cnnMv

rM^/?J ?, 1 — rufipes cJ, m — flavipes i?, n — flavipes 3 (foto Zacharda).
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¥, subcylmdrtcaa,
1 - ^/ ?, m- crasstcornis

S

, n -.^^ $ ffoto7.^?(fotoZacharda).
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Tab. XI. — Boule na hbet jalovice, zpsobené larvami steka hovzího — Hypoderma

bovis, b — Larva steka hovzího opouští tlo histitele. — kukla (puparium) steka hovzí-

ho, d — otvory ve vydlané hovzí kži zpsobené larvami steka hovzího (foto Miná).



^,

'V ^

f

Tab. XII. — Penicillidia monoceros (J, b — Basilia ?, — Stylidia biarticulata $, d—
Nycteribia {Acrocholidia) vexata $56— Mycteribia (s. str.). lenatii'^, f— Nycteribia (s. str. )latreillnS

(foto Zacharda).



-
8, Ceratopogonidae, Simuliidae, Tabanidae,-

dermatidae^ Oestridae, Gasterophilidae, Hippoboscidae, Nycteribiidae.-
. 8, . -,

239 49 8 — , Prosimulium sub-

lufipes Knoz sp. n. (Dipt., Simuliidae) ., -, ( -
),,, -, , -, -. ,. "! -
; , , -, , , -. -. .

Simuliidae, -, ,.
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SUMMARY

The prcsent volume of the Fauna SSR series includes hematophagous and endoparasitic

flies {Diptera) of 8 families, viz., Ceratopogonidae, Simuliidae, Tabanidae, Hypodermatidae, Oestridae,

Gasterophilidae, Hippoboscidae and Nycteribiidae. A systematic list of treated taxa is givcn

on p. 000 as an opening chapter of the volume. The species marked with an asterisk (*) háve

not yet been found in Czechoslovakia but may be anticipated-there. Altogether 239 species

in 49 genera and 8 families are included, of these one species, Prosimulium subrufipes Knoz

sp. n. {Dipt., Simuliidae), is described here for the first time; for the description see below.

Each family is introduced by a generál section which includes a diagnosis, morphology of

adults and immature stages (if treated in the systematic part), a phylogeny, Classification and

systematic position of the family. In addition there are notes on the origin and composition

of species found in Czechoslovakia, and comments of economic and sanitary importancc,

such as protection of hosts, and data on natural enemies.

The systematic part includes Identification keys to subfamilies, genera, subgenera and species

found or anticipated to occur in Czechoslovakia. The most important synonymies and literary

references are given to each species, followed by a short description, notes on bionomy, ecology

and dates of occurrence in Czechoslovakia, notes on hosts, geographical distribution and

occurrence in Czechoslovakia. The major differential features are illustrated. Generally only

adults are dealt with but, in Simuliidae where the taxonomy is sometimes based predominantly

on immature stages, or in gad-flies where the larvae are more often met with in nature than

the adults, the descriptions of larvae and pupae are also given.

Prosimulium subrufipes Knoz sp. n.

Fig. 61 F, 78

P. fuscipes v. Roser, 1840 sensu Rubcov, 1959—1964: 179 (partim); Knoz, 1965: 20;

Prosimulium sp.? Zwick, 1974: 83.

A species dosely related to Prosimulium rufipes v. Roser.

?. Vertical angle of frons about 100°. Tibiae and femora mostly yellowish-brown. Cerci

considerably shorter on dorsum than on venter, about 2.5—3 times broader than long. The

broadly heart-shaped sternum 7 one and one-half times broader than long.

cj. Apex of lacinia with a larger number of spines on inner margin and with 3 to 4 spines on

outer margin. Scutum, scutellum and the main stem of wing-veins covered with golden-yellow

hairs. Gonosternum in posterior view in form of an isosceles triangle. Body length 3.0—4.0

mm.
Larva is smaller and paler and differs from that of P. rufipes in mildly blunt apexes of

trifid tooth on frontal margin of hypostomium.
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Pupa appears to háve slight differences in branching of respiratory organs ; in . ryfipes the

common stems of respiratory filaments are usually rather slender. Body length 3.0— 4.0 mm.
A mountain or almost submountain species, the time of pupation and emergence of adults

ranges from June to July, one generation a year. Blood sucking of females not yet observed.

The development occurs on biotopes similar to those of P. hirtipes and P. rufipes; but the time

of pupation appears three weeks later.

Geographica! distribution: Up to now known only from Czechoslovakia. In southern

Europe there is a dosely related species P. fulvipes (Edwards, 1921).

Occurrence in Czechoslovakia: A common species in mountain and highland

regions (Beskydy, env. Staré Hamry, Brno highlands).

Taxonomical not. The Separation of this species, which is well distinguishable by a form

of male hypopygium, was based on a study of type materiál of P. rufipes (Meigen), P. fulvipes

(Edwards), P.fuscipes (v. Roser) and P. galii Edwards made by Zwick (1974). The female of

P. subrufipes sp.n. differs from P. rufipes in the form of cerci and in the form of sternum 7,

the latter character distinguishes P. subrufipes sp.n. also from P. fulvipes. P. galii Edwards is

a synonym oí P. rufipes (Meigen).

Holotypeá*: Czechoslovakia, Moravia bor., Beskydy Mts., Staré Hamry,
,,
Velký potok"

stream, 550 m, 1. VI. 1963, leg. J. Knoz (mounted in slide). Deposited in Faculty of Sciences,

University J. E. Purkyn, Brno.

Paratypes: 10 cj, 10 ?, 10 larvae, 5 c? and 5 ? exuviae of pupae, 5 cj and 5 ? pupae, all with

the samé data (mounted in slides). Deposited in Faculty of Sciences, University J. E. Purkyné,

Brno.
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JMENNÝ REJSTÍK
Synonyma jsou vyznaena kursivou

Abatylotus Philip (Tab.) 340

abazus Big., Tabanus 356

abchazicus Džaf., Culicoides 123

abdominalis Kröb., Chrysops 311

Acanthoconops Carter (Gerat.) 47

accraensis , I. & ., Culicoides 71

acer Clastr., Leptoconops 52

achrayi Kett. & Law., Culicoides 98

Acrocholidia Kol. (Nyct.) 496

actaeon Br., Hypoderma 410

acuminata (Loew), Hybomitra 340

aestivalis Knoz, Prosimulium 189

aethereus (Big.), Atylotus 343

aethiops (Ljungh), Hybomitra 322

albescens Pleske, Gasterophilus 445

albicans (Wn.), Culicoides 71

albipennis (Say), Icosta 466

albipes (Fabr.), Therioplectes 349

albipes (Schrank), Heptatoma 378

albitarsis Meig., Macropeza 29

albomaculatus (Zett.), Hybomitra 325

alcis Ullrich, Hypoderma 409

algecirensis Kief., Culicoides 116

ALLOBOSCINAE 455

Alluaudomyia Kief. (Gerat.) 46

alpinus (Drap.), Silvius 313

alpinus (Scop.), Silvius 313

alpinus (Zett.), Hybomitra 328

altainus (Szil.), Hybomitra 328

amoenus (Wn.), Culicoides 121

analis Kief., Culicoides 102

angustatum Rube, Eusimulium 226

angustitarse (Lundstr.), Eusimulium 217

annulipes (Meig.), Bezzia 42

aprica (Meig.), Philipomyia 376

arcuatus (Wn.), Culicoides 94

ardeae (Macq.), Icosta 467

Ardmoeca Maa (Hipp.) 466

argenteostriatum (Str.), Cleitosimulium 261

argyreatum (Meig.), Simulium 271

arpadi (Szil.), Hybomitra 326

arvernense Gren., Prosimulium 184

asininus Br., Gasterophilus 440

Atelecephala Town. (Hypod.) 405

ater Rossi, Dasyrhamphis 296

aterrima (Meig.), Hybomitra 323

Atradocera Meig. (Simul.) 265

Atrichopogon Kief. (Gerat.) 45

Atylotus Ost.— Sack. (Tab.) 340

auratus Ghidini, Tabanus 372

aureum (Fries), Eusimulium 221

auribarbis (Meig.), Gephenemyia 421

auricoma (Meig.), Obuchovia 259

auripila (Meig.), Hybomitra 322

aurisquammatus Big., Atylotus 345

austeni C, I. & M., Culicoides 43

austeni Edw., Simulium 276

ausiriams (Fabr.), Hybomitra 321

Austroconops Wirth & Lee (Gerat.) 40

AUSTROSIMULHNI 168

Austrosimulium Ton. (Simul.) 168

autumnalis L., Tabanus 369

Avaritia Fox (Gerat.) 121

avicularia (L.), Ornithomya 462

Baikalia Surc. (Tab.) 340

balcanica End., Wilhelmia 235

bambusicola Lutz, Culicoides 37

barbosai Wirth & Blant., Culicoides 38

Basilia M. Rib. (Nyct.) 500

bathybothyra Speis., Basilia 504

beccariina Rond., Ornithoica 460

bechsteini Kol., Nycteribia 496

beckeri Kröb., Chrysops 311

becquaerti (Kief.), Culicoides 38

bellieri Big., Hypoderma 407
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Beltranmyia Vargas (Gerat.) 106

bengalensis (Macq.), Gasterophilus 440

bermudensis Will., Culicoides 37

bertrandi (Gren. & Dor.), Eusimulium 210

Bezzia Kief. (Gerat.) 47

bezzii (Gorti), Tetisimulium 236

bezzii (Noe), Leptoconeps 51

BEZZIINAE 41

biarticulata (Herm.), Stylidia 498

biclavatus Kief., Gulicoides 130

bicolor (Wied.), Atylotus 341

bicsutata Gil Goll.. Nycteribia 493

bidentatus Guc, Leptoconeps 49

bifarius Loew, Tabanus 357

bigoti Gob., Haematopota 388

biloba Dufour, Ornithomya 463

bimaculata (Macq.), Hybomitra 336

bimaculata Meig., Heptatoma 378

bipunctata (L.), Forcipomyia 42

bisignatus (Jaenn.), Hybomitra 336

bituberculatus Big., Atylotus 345

blasii (Kol.), Nycteribia 492, 495

bonassi Br., Hypoderma 408

Boophthora End. (Simul.) 237

borealis auct., Hybomitra 325

borealis (Fabr.), Hybomitra 325

borealis Guc, Leptoconops 51

bouvieri Philip, Nemorius 312

BOUVIEROMYHNI 296

bovinus L., Tabanus 372

bovis (De Geer), Hypoderma 407

Brachypogon Kief. (Gerat.) 31

BRAGHYPOGONINAE 41

Brachystomus Gosta (Tab.) 348

brevicaulis Dor. & Gren., Eusimulium 206

brevidens Rube, Eusimulium 214

briani Lecl., Tabanus 362

bromius L., Tabanus 366

brunneiscutellatus Z. — S., Gulicoides 100

brunneoscutellatus Z. — S., Gulicoides 100

brunnescens Szil., Tabanus 369

brunnicans Edw., Gulicoides 73

brunnipes (Meig.), Atrichopogon 42

bryanensis Lecl. & French, Hybomitra 333

caecutiens (L.), Ghrysops307

calvus (Szil.), Atylotus 343

cameroni Gamp. & P. — G., Gulicoides 140

Camptopenicillidia Speis. (Nyct.) 505

canariensis (Macq.), Pseudolynchia 468

canina Rond., Hippobosca 472

capreoli Rond., Lipoptena 456

carjalaensis Gluch., Gulicoides 1 1

1

carpathicum Knoz, Eusimulium 208

carpaihicus Ghv., Tabanus 362

carthusiense (Gren. & Dor.), Eusimulium

213

caspius Guc, Gulicoides 97

catanei Glastr., Gulicoides 85

caucasica (End.), Hybomitra 323

caucasicus (Ols.), Nemorius 312

Celeripes Mont. (Nyct.) 497

Centrotypiis Grassi (Gerat.) 47

Cephalemyia Latr. (Oestr.) 425

Gephalopina Strand (Oestr.) 418

Gephenemyia Latr. (Oestr.) 420

GEPHENÉmYHNAE 420

Cephenomyia Latr. (Oestr.) 420

Geratopogon Meig. (Gerat.) 46

GERATOPOGONIDAE 20

GERATOPOGONINAE 52

GERATOPOGONINT 46

ervi (L.), Lipoptena 475

cenina (Nitsch), Lipoptena 475

chaetophthalmus Amos., Gulicoides 80

Ghelocnetha End. (Simul.) 169

cherbottae (Musch.), Tabanus 354

chiopterus (Meig.), Gulicoides 121

chloropus Berg., Ornithomya 462

Ghrysops Meig. (Tab.) 303

Ghrysops s. str. (Tab.) 304

GHRYSOPSINAE 303

GHRYSOPSINI 303

Chrysozona Meig. (Tab.) 379

ciliata (Wn.), Forcipomyia 42

circumscriptus Kief., Gulicoides 107

ciureai (Ség.), Hybomitra 338

clastrieri Gall., Kr. & D., Gulicoides 90

Gleitosimulium Ség. & Dor. (Simul.) 261

GHnohelea Kief. (Gerat.) 47

Gnephia End. (Simul.) 189

GNEPHHNI 189

Gnetha End. (Simul.) 169

Gobboldia Br. (Gaster.) 434

GOBBOLDHNAE 434

codreanui Serban, Eusimulium 211

cognaius Loew, Tabanus 358

colchidicus Ols., Tabanus 363

collini Lyneb., Hybomitra 336

colombaschensis (Fabr.), Simulium 265
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comosioculatus Tok., Culicoides 80

concitus Kief., Culicoides 124

confiformis Chv. & Meh., Hybomitra 330

conjinis auct., Hybomitra 330

confinis (Zett.), Hybomitra 336

confluenta (Say), Ornithoica 460

conformis (Frey), Hybomitra 330

conistylum Rube, Prosimulium 181

Conotibia Theod. (Nyct.) 488

conspicua Speis., Penicillidia 505

cordiger Meig., Tabanus 361

costatum (Fried.), Eusimulium 203

crassicornis Wahlb., Haematopota 389

crassiforceps Goetgh., Culicoides 108

crassiforceps Kief., Culicoides 114

Crataerina v. Olf. (Hipp.) 469

Cratopemcillidia Speis. (Nyct.) 505

crenobium Knoz, Eusimulium 205

crepuscularis Malloch, Culicoides 106

cristatus (Curran), Hybomitra 326

crossi Patton, Gasterophilus 445

cryophilum Rube, Eusimulium 206

csikii Szil., Haematopota 384

cubitalis Edw., Culicoides 85

Culicoides Latr. (Cerat.) 52

Culicoides s. str. (Cerat.) 127

CULICOIDINAE 39

CULICOIDINI 46

CYCLOPODHNAE 487

damnosum Theob., Simulium 171

danubica Rube, Cnephia 191

Dasyhelea Kief. (Cerat.) 45

DASYHELEINAE 45

Dasyrhamphis End. (Tab.) 296

Dasystypia End. (Tab.) 340

decimatum (Dor., Rube. & Vlas.), Gnus

242

deeora (Loew), Hybomitra 326

decorum Walk., Simulium 271

degrangei (Dor. & Gren.), Cleitosimulium

264

delta Edw., Culicoides 133

depressus (Walk.), Hybomitra 330

dewulfi Goetgh., Culicoides 122

DIACHLORINI 375

diana Br., Hypoderma 409

dileucus Kief., Culicoides 100

Diplosella Kief. (Cerat.) 52

dispersus Guc. & Sm., Culicoides 104

distinguenüa (Verr.), Hybomitra 337

divarieatus Loew, Chrysops 306

dubyi Call. & Kr., Culicoides 121

dorieri (Doby & Rault), Odagmia 254

duddingstoni Kett. & Law., Culicoides 90

dufouri (Laboul.), Dasyhelea 42

dufourii (Westw.), Penicillidia 507

dzhafarovi Remm, Culicoides 80

Echinohelea Macfie (Cerat.) 26

edwardsi Goetgh., Culicoides 130

Endocephala Lioy (Oestr.) 420

engadinensis (Jaenn.), Hybomitra 328

Enferomyia End. (Gaster.) 437

Enteromyza Rond. (Gaster.) 436

eques (Johann.), Forcipomyia 42

equi (Clark), Gasterophilus 440

equina L., Hippobosca 472

equina (L.), Wilhelmia 231

equorum (Fabr.), Haematopota 385

erberi (Br.), Hybomitra 338

ercolanii Rond., Nycteribia 496

Eremoctenia Scott (Nyct.) 488

erythrocephala (De Geer), Boophthora 239

EUSIMULHNI 195

Eusimulium Roub. (Simul.) 195

exclusus Pand., Tabanus 360

expollicata (Pand.), Hybomitra 338

fabri Doby & David, Greniera 193

fagineus Edw., Culicoides 136

falcida End., Wilhelmia 233

fallotii (Kriechb.), Nemorius 312

Fanthamia C, L & M. (Cerat.) 26

fascipennis (Staeg.), Culicoides 101

femorata (Meig.), Serromyia 42

Feronia Leach (Hipp.) 465

ferruginatus (Zett.), Gasterophilus 438

ferruginea M. Rib., Basilia 500

ferrugineus (Meig.), Philipomyia 376

firuzae Džaf., Culicoides 81

flaviceps (Zett.), Hybomitra 333

flavipes Meig., Chrysops 311

flavipes (Meig.), Palpomyia 42

flavipes (Oliv.), Gasterophilus 442

avofemoratus Str., Tabanus 366

Forcipomyia Meig. (Cerat.) 45

FORCIPOMYHNAE 45

fortisetosa Maa, Lipoptena 476

fossieola Kief., Atrichopogon 42
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J'raseri Aust., Haematopota 382

Jrauenfeldii (Kol.). Penicillidia 507

Friesia End. (Simul.) 235

Friesia Rubc. (Simul.) 235

fringillina Curtis, Ornithomya 463

frontalis Walk., Hybomitra 334

frutetorum (Wn.), Forcipomyia 42

fuliginosa (Meig.), Forcipomyia 42

Jiih'icornis auct., Hybomitra 331

fulvicornis (Meig.), Hybomitra 331

fulvida (Big.), Penicillidia 505

fulvipes (Edw.), Prosimulium 187

fulvus (Meig.), Atylotus 345

fumipennis (Sahlb.), Olfersia 465

furcillatus Call., Kr. & .. Culicoides 83

furens Poey, Culicoides 67

fuscipes Fries, Simulium 184

Juscipes V. Ros., Prosimulium 184

galeratum Edw., Simulium 281

galii Edw., Prosimulium 187

gallicus Clastr., Leptoconops 52

gammeli Szil., Gasterophilus 438

GASTEROPHILIDAE 430

GASTEROPHILINAE 434

Gasterophilus Leach (Gaster.) 436

Gastrophihis auct. (Gaster.) 436

Gastrus Meig. (Gaster.) 436

Gedoelstia Rodh. & Becq. (Oestr.) 418

gestroi Rond., Ornithophila 465

gigas (Herbst), Therioplectes 349

glaucopis Meig., Tabanus 358

Glaucops Szil. (Tab.) 373

Gnus Rubc. (Simul.) 242

gracilipalpis (Hine), Hybomitra 326

graeca (Fabr.), Philipomyia 376

grahamii Aust., Culicoides 43

grandis Meig.. Haematopota 382

Greniera Doby & David (Simul.) 192

grisescens Edw., Culicoides 139

grossus (Thunb.), Therioplectes 349

giittularis Kief., Culicoides 94

GYMNOPAIDINAE 175

Gypoeca Maa (Hipp.) 466

Gyrostigma Br. (Gaster.) 434

hadjinicolaoui Kröb., Tabanus 356

Haematomyidium Goeldi (Certat.) 52

Haematophila V'err. (Tab.) 312

haematopoides (Jaenn.), Glaucops 374

Haematopota Meig. (Tab.) 379

HAEMATOPOTINI 377

Haemophila Kriechb. (Tab.) 312

Haemorrhoestriis Town. (Gaster.) 437

haemorrhoidalis (L.), Gasterophilus 442

halobius Kief., Culicoides 108

halophilus Kief, Culicoides 130

HELEINAE 39

HELEINI 41

heliophilus Edw., Culicoides 77

Hellichia Rubc. (Simul.) 181

helveticus Call., Kr. & D., Culicoides 120

Heptatoma Meig. (Tab.) 377

hermanni Kröb., Chrysops 307

hermanni (Leach), Stylidia 498

Hershkovitzia Guim. & d'And. (Nyct.) 488

Heterochrysops Kröb. (Tab.) 303

heteroclitiis Kr. & Call., Culicoides 86

HETEROMYHNI 47

heteroptera Macq., Hypoderma 407

Hexatoma Meig. (Tab.) 377

Hippobosca L. (Hipp.) 471

HIPPOBOSCIDAE 447

HIPPOBOSCINAE471
Hippooestrus Town. (Oestr.) 428

hirsutus (Vill.), Glaucops 374

hirticeps (Loew), Hybomitra 330

hirtipes (Fries), Prosimulium 182

hirundinis (L.), Stenepteryx 471

hispanica auct., Haematopota 387

hispanica Szil., Haematopota 388

Holoconops Kief (Gerat.) 51

horvathi Szil., Nemorius 312

Hybomitra End. (Tab.) 314

hydroides Novák. Twinnia 1 76

Hypoderma Latr. (Hypod.) 405

HYPODERMATIDAE 391

HYPODERMATINAE 405

HYPODERMATINI 400

ibariense (Zivk. & Gren.), Gnus 242

ibericus Ols.. Mch. & Chv., Tabanus 371

Icosta Speis. (Hipp.) 466

ignotus (Rossi), Therioplectes 349

impressus Kief, Culicoides 116

impunctatus Goetgh., Culicoides 137

inermis (Br.), Gasterophilus 443

inflatum Davies, Prosimulium 181

infuscatus Goetgh., Atrichopogon 42

injuscatus (Loew), Phlipomyia 376
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intestinalis (De Geer), Gasterophilus 440

iranica Abb. — Lintz., Haematopota 383

irritans (No), Leptoconops 51

italica Meig., Haematopota 383

italica Theod., Basilia 503

iialicus (Fabr.), Silvius 313

jacobi (Bouv.), Hybomitra 323

jenynsii (Westw.), Penicillidia 505

jubarum (Meig.), Gasterophilus 438

jurensis Call., Kr. & D., Culicoides 97

kaurii Chv. & Lyneb., Hybomitra 325

kerteszi Kief., Leptoconops 52

kibunensis Tok., Culicoides 85

kimaonica Bhat. & Kulk., i'Jycteribia 494

Kirkioestrus Rodh. & Becq. (Oestr.) 418

kolenatii Theod. & Mose, Nycteribia 492

kureksthaicus Džaf., Culicoides 81

lacteinervis Kief., Culicoides 124

lacteipennis Zett., Ceratopogon 42

lagopodis Sharp, Ornithomya 462

lailae Khalaf, Culicoides 81

lapponicus (Wahlb.), Hybomitra 325

lateralis Fourcr., Tabanus 327

lateralis (Meig.), Hybomitra 327

latifrontis Sakir., Culicoides 79

latigonium Rubc, Eusimulium 219

latimucro (End.), Prosimulium 181

latipes (Meig.), Eusimulium 200

latistriatus (Br.), Atylotus 345

latizonum Rubc, Eusimulium 224

latreillii (Leach), Nycteribia 493

kachli (Kol.), Penicillidia 507

leporina (Pallas), Oestromyia 404

LEPTOCONOPIDAE 143

LEPTOCONOPINAE 47

Leptoconops Skuse (Gerat.) 47

Leptoconops s. str. (Gerat.) 49

leucopeza (Meig.), Monohelea 42

lineata (Meig.), Palpomyia 42

lineata (Meig.), Wilhelmia 233

lineatum (De Vill.), Hypoderma 408

Lipoptena Nitsch (Hipp.) 475

LIPOPTENINAE 475

Listropoda Kol. (Nyct.) 491

Listropodia Kol. (Nyct.) 491

Liihohypoderma Town. (Hypod.) 405

loewianus (Vill.), Atylotus 347

Loewioestrus Town. (Oestr.) 425

lonchoptera v. Ol., Crataerina 469

longicollis Gluch., Culicoides 115

longicornis Macq., Haematopota 383

longipennis Fabr., Hippobosca 472

liidens Loew, Chrysops 307

lugubris (L.), Chrysops 307

higubris (Zett.), Hybomitra 322

lunatus Fabr., Tabanus 357

lundbecki Lyneb., Hybomitra 331

lupicaris Down. & Kett., Culicoides 135

lurida (Fall.), Hybomitra 330

Lynchia Weyenb. (Hipp.) 466

macedonicus Kröb., Tabanus 368

machardyi Camp. & P. — C., Culicoides

110

Macropeza Meig. (Gerat.) 46

maculata Leach, Hippobosca 474

maculicornis Zett., Tabanus 366

Mallochohelea Wirth (Gerat.) 46

Mainontia Grunin (Gaster.) 434

manchuriensis Tok., Culicoides 110

maritimus Kief., Culicoides 92

markevitshi Sev., Culicoides 83

matthiesseni End., Schoenbaueria 227

mama (Big.), Pseudolynchia 468

maura Siebke, Chrysops 305

maxima Knoz, Odagmia 256

mediterranea Hrka, Basilia 504

mediterranea (Puri), Wilhelmia 233

Megistopoda Macq. (Streblidae) 507

malanopleurus Wahlb., Chrysops 309

melbae (Rond.), Crataerina 470

melleus (Coq.), Culicoides 37

MELOPHAGINAE 475

Melophagus Latr. (Hipp.) 477

Mebisina Meig. (Simul.) 265

MELUSINIDAE 168

meridionalis (Din.), Gasterophilus 446

meridionalis Str., Chrysops 307

metaboliis (McDunn.), Hybomitra 330

metallica (Schin.), Ornithophila 464

micans (Meig.), Hybomitra 321

micans Meig., Pangonius 296

Microconops Kief. (Gerat.) 47

mikii Br., Tabanus 363

minima (Ghidini), Haematopota 385

minor (Big.), Icosta 467
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minor Szil., Chrysops 307

minutissimus (Zett.), Culicoides 68

minutus (Meig.), Atrichopogon 42

miser (Szil.), Atylotus 348

mongolensis Theod., Basilia 503

monilicornis (Coq.), Forcipomyia 42

monoceros Speis., Penicillidia 508

Monoculicoides Khalaf (Gerat.) 112

Monohelea Kief. (Gerat.) 46

monspellensis Vill., Haematopota 388

montaguei Kol., Nycteribia 496

montana auct., Hybomitra 333

montana (Meig.), Hybomitra 333

monticola (Fried.), Odagmia 254

morgani (Sure), Hybomitra 339

morsitans Edw., Simulium 275

Mouchaemyia Ols. (Tab.) 314

muehlfeldi (Br.), Hybomitra 334

musilator Kr. & Gall., Gulicoides 96

Mycterotypiis Noe (Gerat.) 47

Myophthiria Rond. (Hipp.) 470

nadayanus Kief., Culicoides 107

nana Theod. & Mose, Basilia 501

nasal is (L.), Gasterophilus 445

natteréri (Kol.), Basilia 502

nemoralis Meig., Tabanus 356

Nemorius Rond. (Tab.) 312

Neochrysops Szil. (Tab.) 303

Neocuterebra Grünb. (Gaster.) 434

Neopenicillidia Grul. & Pov. (Nyct.) 505

neugebaueri (Portsch.), Portschinskia 400

Neurohelea Kief. (Gerat.) 47

Nevermaiinia End. (Simul.) 195

niger Ols., Tabanus 363

nigerrimus (Zett.), Hybomitra 322

nigra (End.), Tabanus 357

nigra (Meig.), Schoenbaueria 227

nigricans Egger, Tabanus 366

nigricans Szil., Tabanus 366

nigricornis (Loew), Gasterophilus 446

nigricornis (Zett.), Hybomitra 328

nigrifacies (Gob.), Atylotus 345

nigripes End., Prosimulium 184

nigripes (Meig.), Palpomyia 42

nigrivilta (Ols.), Hybomitra 338

Nilobezzia Kief. (Gerat.) 47

nitidifrons (Szil.), Hybomitra 330

nobilis (VVn.), Bezzia 42

noei Glastr. & Gol., Leptoconops 51

nölleri Fried., Simulium 271

novaki (Knoz), Gnus 242

710VUS Schin.. Ghrysops 307

nubeculosus (Meig.), Gulicoides 112

nudior Hürka, Basilia 503

Nycteribia Latr. (Nyct.) 491

Nycteribia s. str. (Nyct.) 491

NYGTERIBHDAE 479

NYGTERIBHNAE 491

Nycteriphila Grul. & Pov. (Nyct.) 491

obreptans Edw., Odagmia 252

obscura (Wn.), Dasyhelea 42

obsoletus (Meig.). Gulicoides 124

Obuchovia Rubc. (Simul.) 258

ocelligera (Kröb.), Haematopota 388

Ochrops Szil. (Tab.) 340

Odagmia End. (Simul.) 244

odibilis Aust., Gulicoides 88

Oecacta Poey (Gerat.) 67

Oedemagena Latr. (Hypod.) 398

oedemerarum Storá, Atrichopogon 42

OESTRIDAE 412

OESTRINAE 425

OESTRODERMATINI 397

Oestroides Gedoelst (Oestr.) 425

Oestromyia Br. (Hypod.) 403

OESTROMYHNAE 403

OESTROMVHNI 400

Oestrus L. (Oestr.) 425

Olfersia Leach (Hipp.) 465

Olfersia Say (Hipp.) 466

oligotuberculatum Knoz, Eusimulium 215

olsoufievi Philip, Hybomitra 323

olsufjevina Philip, Hybomitra 323

ornata (Meig.), Odagmia 246

Ornitheza Speis. (Hipp.) 464

Ornithoica Rond. (Hipp.) 460

ORNITHOIGINAE 460

Ornithomya Latr. (Hipp.) 461

Ornithomya s. str. (Hipp.) 461

Ornithomyia auct. (Hipp.) 461

ORNITHOMYINAE 461

Ornithophila Rond. (Hipp.) 464

Ornithoponus Aldr. (Hipp.) 466

ORTHOLFERSHNAE 455

ovinus (L.), Melophagus 477

Ovis L., Oestrus 427

Oxyhelea Kief. (Gerat.) 52
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pallasi Portsch., Oestromyia 404

pallens Big., Gasterophilus 442

pallida (Latr.), Crataerina 470

pallidicornis Kief., Culicoides 100

palpalis (Kröb.), Hybomitra 323

Palpomyia Meig. (Gerat.) 47

PALPOMYIINAE 41

PALPOMYIINI 47

palustris (Lutz, Neiva & Lima), Icosta 466

PANGONIINAE 296

PANGONHNI 296

Pangonius Latr. (Tab.) 296

Paraaustrosimulium Wyg. & Cosc.

(Simul.) 168

Paracyclopodia Scott (Nyct.) 488

Paradasyhelea Macfie (Gerat.) 46

paradoxus Jaenn., Tabanus 368

parallelogrammus Zeller, Ghrysops 309

paramorsitans Rubc., Simulium 278

PARASIMULIINAE 168

parilis Walk., Nycteribia 492

parroti Kief., Culicoides 119

parvula Theod., Lipoptena 476

pavesii (Gorti), Gyrostigma 433

pecorum (Fabr.), Gasterophilus 438

pecuarum Riley, Gnephia 189

pedicularia Latr., Nycteribia 494

peetsi End., Schoenbaueria 228

pellucens (Fabr.), Heptatoma 378

penelopes (Weyenb.), Icosta 466

Penicillidia Kol. (Nyct.) 504

Penicillidia s. str. (Nyct.) 505

perisi Salom, Haematopota 384

perPlexus Verr., Tabanus 371

Pharyngobolus Br. (Oestr.) 418

Pharyngomyia Schin. (Oestr.) 424

Philipomyia Ols. (Tab.) 375

PHILOLIGHINI 296

Phthiridium Herrn. (Nyct.) 497

picta (Meig.), Pharyngomyia 424

pictipennis (Staeg.), Gulicoides 94

pictus Meig., Ghrysops 307

pilosa (Loew), Hybomitra 327

Platycobboldia Town. (Gaster.) 434

plebeius auct., Atylotus 343

plebejus auct., Atylotus 343

plebejus (Fall.), Atylotus 343

pluvialis (L.), Haematopota 385

pontica Ols., Haematopota 387

ponticus Ols., Mch. & Ghv., Tabanus 371

Pontoculicoides Remm (Gerat.) 63

poperinghensis Goetgh., Gulicoides 105

popovi Džaf., Leptoconops 51

Portschinskia Semenov (Hypod.) 395

PORTSGHINSKIINI 400

Probezzia Kief. (Gerat.) 46

Progastrophilus Town. (Gaster.) 437

Prosapelma Kief. (Gerat.) 52

PROSIMULIINAE 178

Prosimulium Roub. (Simul.) 178

Protersesthes Kief. (Gerat.) 47

pseudochiopterus Down. & Kett., Gulicoides

122

pseudoerberi Philip & Aitken, Hybomitra 338

pseudoheliophilus Gall. & Kr., Gulicoides 77

pseudohirtipes Smart, Prosimulium 184

Pseudolfersia Goq. (Hipp.) 465

Pseudolynchia Beq. (Hipp.) 468

Pseudonevermannia Bar. (Simul.) 225

Pseudoornithomyia Beq. (Hipp.) 461

Pseudosimulium Bar. (Simul.) 237

Psylochrysops Szil. (Tab.) 303

pugnax Glastr., Leptoconops 52

pulcher Z. — S., Gulicoides 107

pulicaris (L.), Gulicoides 127

pullatus Kief., Gulicoides 114

pulscher Z. — S., Gulicoides 107

pumilus (Wn.), Gulicoides 67

punctata Latr., Gulicoides 131

punctaticollis Goetgh., Gulicoides 112

punctatidorsum Kief., Gulicoides 108

punctatus (Meig.), Gulicoides 131

puncticollis (Beck.), Gulicoides 116

puncticollis Goetgh., Gulicoides 112

punctifer Loew, Ghrysops 3 1

1

purpureus (Br.), Rhinoestrus 429

pusilla (Fries), Schoenbaueria 228

quadratus Meig., Ghrysops 307

quatuornotatus Meig., Tabanus 354

reconditus Gamp. & P. — G., Gulicoides 68

regularis Jaenn., Tabanus 364

relictus Meig., Ghrysops 309

reptans (L.), Simulium 279

rheophila Knoz, Odagmia 252

Rhinoestrus Br. (Oestr.) 428

Rhinogastrophilus Town. (Gaster.) 436

RHINOMYZINI 296

rhombica (Ost.— Sack.), Hybomitra 314
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Rhyponotum (Hipp.) 466

riethi Kief., Culicoides 114

7Í0UXÍ Call. & Kr., Culicoides 68

Rodhainomyia Beq. (Gaster.) 434

rostratus (Wn.), Atrichopogon 42

Tubzovianum Serban, Eusimulium 225

tufibarbis (Meig.), Cephenemyia 421

luficornis Sure, Tabanus 356

rufipes Meig., Chrysops 310

rufipes (Meig.), Prosimulium 187

rufUS Szil., Tabanus 364

rupicaprinus Rond., Melophagus 478

Tupicolum Ség. & Dor., Cleitosimulium 261

rupium Br., Tabanus 356

ruralis (Zett.), Atylotus 347

rusticus (L.), Atylolus 347

Ruttenia Rodh. (Gaster.) 434

saevus Kief., Culicoides 63

salinarius Kief., Culicoides 108

salopiense (Edw.), Wilhelmia 233

salopiensis auct., Wilhelmia 233

satyrus (Br.), Oestromyia 404

SCEPSIDINI 296

schineri Lyneb., Hybomitra 338

Schizoconops Kief. (Gerat.) 47

schmidlii Schin., Nycteribia 495

Schoenbaueria End. (Simul.) 227

schönbamri (End.), Cleitosimulium 264

SCIOMINI 296

scissa (Speis.), Stylidia 498

scoticus Down. & Kett., Culicoides 126

scotti Falcoz, Nycteribia 496

scutellata (Ols., Mch. & Chv.), Haematopota

386

securiforme Rubc, Eusimulium 223

sedecimfistulata Zwolski, Greniera 194

segnis Camp. & P. — C, Culicoides 70

semimaculatus Clastr., Culicoides 71

sepulchralis auct., Chrysops 305

sepulcralis (Fabr.), Chrysops 305

serbicum (Bar.), Eusimulium 225

sericata (Meig.), Boophthora 241

Serromyia Meig. (Gerat.) 46

seiosus Guc, Culicoides 80

shaklawensis Khalaf, Culicoides 97

sibiricus Ols., Atylotus 344

Silvaticulicoides Gluch. (Gerat.) 142

Silvius Meig. (Tab.) 313

Silvius s. Str. (Tab.) 313

simulátor Edw., Culicoides 87

Simulia auct. (Simul.) 221

SIMULIIDAE 144

SIMULIINAE 189

SIMULIINI 235

SIMULITES 168

Simulium Latr. (Simul.) 265

sinaoensis Tok., Culicoides 38

sinense Pleske, H^poderma 408

Sipala End. (Tab.) 314

slovacus Orsz., Culicoides 64

solox (End.), Hybomitra 314

solstitialis auct., Hybomitra 338

solstitialis (Meig.), Hybomitra 338

spectabilis Loew, Tabanus 369

Sphaeromias Curtis (Gerat.) 46

SPHAEROMHNI 46

sphagnumensis Will., Culicoides 1 1

1

spinifera (Leach), Olfersia 465

spinosa (Doby & Debl.), Odagmia 249

spodopterus Meig., Tabanus 371

Stenepteryx Leach (Hipp.) 470

STENOXENINI 22

stepicola Remm, Culicoides 83

Stereomyia Theod. (Nyct.) 488

Stigma (Meig.), Culicoides 117

stigmoides Call., Kr. & D., Culicoides 117

Stilobezzia Kief (Gerat.) 46

STILOBEZZHNI 46

stimulator (Clark), Cephenemyia 423

Stomachobia End. (Gaster.) 437

Straba End. (Tab.) 349

STREBLIDAE 479

strigis (Scop.), Ornithophila 465

Strobilooestrus Br. (Hypod.) 400

Struthiobosca Maa (Hipp.) "471

stygius Skuse, Leptoconops 48

Stylidia Westw. (Nyct.) 497

Stylopenicillidia Speis. (Nyct.) 505

subcylindrica Pand., Haematopota 387

subfasciipennis Kief, Culicoides 102

sublunaticornis (Zett.), Atylotus 343

submaritimus Džaf., Culicoides 92

subornatuvi Edw., Simulium 271

subrufipes Knoz sp. ., Prosimulium 185,

522

sudeticus Zeller, Tabanus 371

supplens (Walk.), Hypoderma 408

susae Kief, Culicoides 100

sylvarum Call. & Kr., Culicoides 74
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Synhelea Kief. (Gerat.) 52

Sziladya End. (Tab.) 348

Sziladynus End. (Tab.) 314

TABANIDAE 282

TABANINAE 314

TABANINI 314

Tabanus L. (Tab.) 349

tainani Karam., Penicillidia 508

tarandi (L.), Oedemagena 397

tarandina (L.), Hybomitra 320

latrensis Novák, Twinnia 1 76

tanrica (End.), Tabanus 357

tauricus Guc, Gulicoides 64

ibiiisicus Džaf., Gulicoides 83

tenuicornis (End.), Tabanus 358

tenuicornis Macq., Haematopota 383

tergestinus Egger, Tabanus 367

Tetisimulium Rubc. (Simul.) 235

teiricus (Szil.), Hybomitra 323

Therioplectes auct. (Tab.) 314

Therioplectes Zeller (Tab.) 348

tibblesi Stone & Jamnb., Twinnia 175

tibialis (Meig.), Palpomyia 42

titillans (Wn.), Forcipomyia 42

titillator (Clark), Gephalopina 416

tomosvaryi (End.), Prosimulium 184

Tracheomyia Town. (Oestr.) 417

tramcaucasicus (Bog. & Sam.), Atylotus 345

tredecimata (Edw.), Gnephia 190

tricolor Zeller, Therioplectes 348

trifenestratus Kröb., Ghrysops 307

Tripselia Scott (Nyct.) 488

trompe (Modeer), Gephenemyia 420

tropica (L.), Hybomitra 333

tropicus auct., Hybomitra 336

truncorum Edw., Gulicoides 76

tuberosum (Lundstr.), Simulium 268

tugaicus Džaf., Gulicoides 68

turdi (Latr.), Ornithoica 460

tuxeni Lyneb., Hybomitra 333

Twinnia Stone & Jamnb. (Simul.) 175

Tßostypia End. (Tab.) 314

ulrichi Br., Gephenemyia 416

unifasciatus Loew, Tabanus 361

ustinovi Sev., Gulicoides 93

vagans Rond., Ornithophila 464

vaillanti (Sure), Atylotus 343

variegata Megerle, Hippobosca 474

variegata (Meig.), Odagmia 250

varius (Wn.), Gulicoides 124

velutinus Kröb., Tabanus 363

verecundum Stone & Jamnb., Simulium 272

vernalis (Glark), Hypoderma 408

verralli Oldr., Tabanus 371

vespertilionis (Mont.), Stylidia 498

veterinus (Glark), Gasterophilus 445

vexans (Staeg.), Gulicoides 74

vexata Westw., Nycteribia 496

vidourlensis Gall., Kr., M. & ., Gulicoides

83

viduatus (Fabr.), Ghrysops 307

vigintiquaterni (End.), Prosimulium 184

viridis Sultanov, Gasterophilus 446

vitiosus Wn., Geratopogon 42

vitreipennis Aust., Gulicoides 77

vitripennis (Meig.), Nemorius 312

vitiili (Fabr.), Gasterophilus 438

vituli (Fabr.), Silvius 313

vulgare Rubc, Simulium 270

vulpecula Pleske, Gasterophilus 438

westwoodi (Guérin), Penicillidia 507

westwoodi (Kol.), Penicillidia 505

Wilhelmia End. (Simul.) 229

WILHELMnNI 229

ivinnertzi Edw., Gulicoides 88

Wirthomyia Vargas (Gerat.) 142

znojkoi (OIs.), Atylotus 347
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